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' Švedų profesorius Birger 
Herman apie Lietovos 

nepriklausomybe
Lietuvos nepriklausomybės šven

tės proga žinomas Lietuvos bičiulis 
prof. Birger Nerman „Svenska Dag
bladet“ dienraštyje jdėjo ilgą straips
ni „Jungtinės Valstybės ir Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybė“.

„Kaip žinoma, JAV ir Anglija nė
ra pripažinusius Sovietų S-gos Pa
baltijo valstybių aneksijos ir vis te- 
bepripažįsta Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos pasiuntinybės esant teisėtas šių 
valstybių atstovybes. Mažiau žinoma 

% yra tai, kad anglosaksų valstybėse 
Įžymių visuomenės veikėjų ir oficia
liųjų asmenų daug kada pasisakoma 
už Pabaltijo valstybių nepriklauso
mybę.

Neperseniausia išleistoje knygoje 
„Lithuania shall be free“ surinkta 
visa, kas žinomų asmenų buvo pa
reikšta 1948 m. vasario 16 d. proga. 
Tai svarbi dokumentacija, su kuria 
vertėtų susipažinti ir švedams“.

Plačiai atpasakojęs paskirų Ame
rikos valstybių simpatijos pareiški
mus Lietuvai, jų tarpe Connecticut, 
Maryland, Massachusetts, Naujorko 
ir Illinois gubernatorių proklamaci
jas, pagal kurias siūloma viešai švę
sti vasario 16 d. kaipo Lietuvos tau
tinę šventę, ir daugeli kitų svarių 
pareiškimų, prof. Birger Nerman nu
rodo, kad šiuose pareiškimuose dau
giausia kalbama apie Lietuvą, bet 
savaime suprantama, kad norima 
taip pat ir Estijos bei Latvijos nepri
klausomybės. „Šveduose daug kas 
stebisi, kaip tai atbėgėliai pabaltie- 
čiai vis dar Įsitikinę, kad jų tėvynė 
tikrai atgaus nepriklausomybę. Jų 
narsiam optimizmui, žinoma, nebe 
reikšmės ir didžiųjų demokratijų, 
ypač JAV laikysena“.

„Natūralus dalykas, kad nedidelė 
valstybė kaip Švedija, be to dar ar
tima Sovietų S-gos kaimynė, atsar
giau reiškia savo nuomonę Pabaltijo 
problemomis negu didžiosios JAV.“ 

Vienok būtų neprošali, jei ir mūsų 
šalis bent kiek dažniau, negu kad 
dabar yra, keltų bajsą Pabaltijo tau
tų naudai, tautų, kurioms visų ne
žmoniškumo ir neteisybės padarinių 
teko viena pačių baisiųjų dalių. Šito 
linkime ne vien vasario 16 ir 24 die
nomis, kai lietuviai ir estai apvaik- 
čioja savo vėlai atgautos ir taip vei
kiai praėjusios nepriklausomybės 
šventes.“

Klara Mrongowius-Enbergaitė

Europ. Unija - gynėjas Lietuvos byloje
Churchillis bando Europos tautas išvesti į laisvę. Antroji 
Europos Unijos konferencija. Joje dalyvauja ir Pabaltijo

valstybių atstovai

Paskutinės aktualijas

Kalbant apie Europos tautų uni
ją, negalima tylomis praeiti pro šios 
idėjos tėvą — Winstoną Churchillį. 
Nesibijant perdėti, galima drąsiai 
tvirtinti, kad šis vyras yra viena di
džiausių figūrų dabarties politiniame 
forume aplamai. ■ Prigimties jis apdo
vanotas dideliu politiko talentu. Dvie
juose pasauliniuose karuose randa
me jį prie valstybės vairo ir iš abie
jų išeina pasipuošęs nugalėtojo lau
rais. Nors šiuo metu jis neatstovauja 
oficialiąją politiką, bet jo patyrimu 
ir patarimais naudojasi daugelio ka
ralių ir prezidentų rūmai. Jį galima 
pavadinti tikru politiniu aiškiaregiu. 
Tuoj po pirmo pasaulinio karo jis pa
rašė knygą, kurioje labai tiksliai pra
matė komunistų ekspansijos užma
čias ir iš to kylantį pasaulinį pavo
jų, už ka jis Stalino nekartą buvo 
pavadintas antikomunistu nr. 1.

Praeitame kare, būdamas kitų Di
džiųjų įtakos lauke, jis neišvengė ir 
taip vadinamų politinių lepsusų. Ta
čiau ir vėl jis yra pirmas, kuris savo 
klaidas pažino ir netiesiogiai jas pri
pažino savo garsioje ir pranašingoje 
kalboje, pasakytoje 1946 metais Ful- 
tone. Jis jau tada pramatė tų klaidų 
pasekmes, t. y. tai, kas šiandien rytų 
ir vakarų politinėse grumtynėse jau 
virto de facto. Tie, yra galutinai įti
kinti. - ■ - ■■ ■■

Atsidūrus pasauliui civilizacinio 
nihilizmo ir pažangiosios demokrati
jos kelių sąnkryžoje, vėl Churchillis 
yra pirmasis tų, kurie griebiasi va
dovo pareigos ir stengiasi Europos 
tautas išvesti į laisvės kelią. Ta
čiau tai atsiekti, jo įsitikinimu, yra 
įmanoma tik tada, kai visos Europos 
tautos stipriai susikibs ranka rankon. 
Tuomet nėra pavojaus, kad viena-ki- 
ta tauta pasiklys ir nueis pražūtin
guoju keliu ir, be to, visos bendromis 
jėgomis sudarys vieną didžiulį ir kie
tą Europos tautų kamuolį, kuris, ko 
gero, virstų svariu „patarnavimu“ J 
rytų meškos kaktą. Tiesa, pati uni
jos idėja nėra naujas Churchillio 
išradinys, nes, pvz., ir mes iš seno 
žinome, kur du stos, visados, dau
giau padarys. Tačiau pačiai idėjai su
teikti realybės formas nėra taip pap
rasta, o tuo labiau Europos žemyne,

kur tik per vieną ketvirtį šimtmečio | vataus pobūdžio antspaudą ir dau-
net du kartus tautos savo sąskaitas 
kraujų ir ugnimi lygino.

Nežiūrint visų neigiamų faktorių, 
su džiaugsmu konstatuojame, kad 
Europos unija, anot paties Churchil
lio, jau yra virtusi gyva tikrove. Ir 
jeigu gen. Marshallis laikomas Euro
pos ūkio vienybės idėjės iniciatoriu
mi, tai Winstonas Churchillis be abe
jonės yra Europos dvasinės vienybės 
vadas.

Praeitų metų gegužės mėn. pra
džioje Haagoje įvyko.pirmoji steigia
moji Europos Unijos Sąjūdžio konfe
rencija. Galima sakyti, kad tada įvy
ko šio kūdikio krikštynos. Toje kon
ferencijoje dalyvavo ir mūsų atsto
vas, berods, p. Lanskoronskis.

Štai, vasario mėn. pabaigoje, prie 
Brūsselio d’Academie rūmų vėl sup
levėsavo .didžiulė vėliava, kurios bal
tame dugne spinksi smaragdiniai ža
lia E (Europa), šiuose rūmuose vyk
sta jau antroji Europos Unijos kon
ferencija — kongresas. Prieš dešimtį 
mėnesių, Haagoje, įvykusi konferen
cija turėjo vis tik dar tam tikrą pri-

gelis vyriausybių i šį sąjūdį žiūrėjo 
su regimu nepsitikėjimu. Dabar Brūs
selio d’Academie rūmuose vyravo 
jau visai kita dvasia. Oficialiame pra
nešime iš Brūsselio pasakyta, kad 
kongrese dalyvauja atstovai iš 18 val
stybių. Iš taip vadinamų Marshallio 
plano valstybių tik Irlandija, Islan
dija ir Portugalija delegacijų neat
siuntė. Iš J. A. Valstybių kaip ofi
cialūs stebėtojai dalyvauja, ypat. įga
liotinis Marshallio plano'reikalams 
Harriman ir kiti trys delegatai. Tarp 
visų 130 delegatų randasi visa eilė 
žinomų politikų iš vakarų Europos ir 
taip pat žinomų politikų iš okupuotų 
rytų Europos kraštų, dabar esančių 
in Exil.

Kiek žinoma, jame
dalyvavo ir Pabaltijo valstybių at

stovai, taigi ir Lietuvos.
Kongresu garbės pirmininkas W. 

Churchillis savo įžanginėje kalboje 
pabrėžė, kad Europos unijos idėja 
tapo bemaž visų vakarų Europos vy
riausybių oficialiosios politikos tikslu.

— Rusai emigrantai, gyvenantieji- 
J.A.Valstybėse, sudarė Rusijai išlais
vinti komitetą, praneša Stuttgart* 
radijas. Į komitetą be kitų įeina vi
siems žinomi rusai — Cernov, Ke
rensky ir kt. Komitetas skelbia, jog 
jis organizuos rusus emigrantus Ru
sijai nuo komunizmo išvaduoti ir 
demokratiniais pagrindais tvarkyti 
laisvą Rusiją.

— Sausio mėn. J.A.Valstybėse bu
vo 148.000.000 gyventojų.

— JAV okupacinės pajėgos Vo
kietijoje pradedamos geriau apgin
kluoti. AP pranešimu, amerikiečiai 
gabena į Vokietiją tam tikrą kiekį 
tankų. Okupacinių pajėgų' perorga
nizavimas pradėtas tuojau po Ber
lyno krizės.

— 50 amerikiečių senatorių, va
dovaujant MacCaran, reikalauja Su
teikti Kinijai 1,5 milijardo dolerių 
pagalbą kariniams ir ūkiniams rei
kalams.

— Stuttgarte Pabaltijo kraštų 
tremtiniai sušauktoje konferencijoje 
pareiškė, kad iš minėtų kraštų So
vietai išvežė milijoną pabaltiečių į 
Sovietų Sąjungą, kas sudaro 15°/« vi
sų gyventojų, šią žinią įsidėjo „NZ“ 
ir pakartojo Stuttgarto radijas.

Neaiški Turkijos padėtis
Katališkas JAV savaitraštis „Der 

Wanderer“ sekančiai aprašo šiandie
ninę Turkijos padėtį: „Turkija su
maniai išvengė paskutinio pasaulinio 
karo krizės. Šiandieną Turkija ran
dasi vėl keblioj padėty. Gynimosi 
organizavimas prieš Rusiją yra svar
biausias turkų politikos tikslas. Ko 
buvo bijomasi, neįvyko: Maskva ne
pradėjo didžiosios ofenzyvos, nekėlė 
sienų pakeitimo reikalavimo, nerei
kalavo ir bendros Dardanelų kontro-

Kaire dėl įrengimo vieno aerodromo 
Egipto sostinėje ir toliau rašo: „Ru
sų orinio susisiekimo delegacijos 
veiksmai Kaire Anglijos ir Amerikos 
yra įdėmiai sekami. Ko nori rusai 
su savo vienintele oro linija Afri
koje? Atsakymą galima surasti Ad
dis Abeboje stebint ten energingas 
sovietų vyriausybės pastangas. Šiuo 
metu Addis Abeboje dirba nepapras
tai veiklus sovietų propagandos šta
bas, kuris aptarnauja ne vien ko-

Jėgų pergrupavimas naujai pavasario ofensyvai
Kremliuje įvyktu aukotųjų politi

kos postų perrikiavimas pasaulio po
litiniuose centruose pradžioj sudarė 
eilę klaustukų, kuriuos .stengėsi iš
tiesinti ištisos komentarų kavalka
dos. Tų komentarų kraštutinumų rė
muose skaidrėja po truputį tikrieji 
Kremliaus tikslai, kurie neišvengia
mai siejasi su esama pasaulio politi
kos raida šaltojo karo tolimesnėmis 
perspektyvomis.

Jei Molotovo atsisveikinimas su 
Sovietų užsienio reikalų ministerija 
pradžioje daugelio Vakarų diploma
tų galvose sužadino optimizmo jaus
mų, tai jo pasilikimas politbiūre ir 
vicepremjero poste tas nuotaikas 
staigiai ėmė keisti. Dabar jau aiškiai 
nedvejojama, jog jo pozicijos sovietų 
politikos tolimesnėje raidoje anaip
tol nesumenkėjo, o kaip tik priešin
gai, atpalaidojo jį nuo tiesioginių 
darbų, paliekant daugiau laisvės kal
ti toliau įprastoje molotoviškoje kal-
vėje. Iš užsienio politikos vykdytojo 
Molotovas virsta tos politikos kū
rėju.

Aišku savaime, kad netolimos 
ateities perspektyvoje tas persirikia- 
vimas pasauliui nežada nieko kito, 
kaip sovietų užsienių politikos sus- 
tangrėjimo Vakarų atžvilgiu. „Bas
ler Nchr.“, remdamasis korespon
dentų pranešimais iš Vakarų sosti
nių, mano, jog sovietų politikos iki- 
šioliniai nepasisekimai Norvegijoje, 
Danijoje, Berlyne, Graikijoje, Turki
joje, Persijoje, o taip pat nenusisekę

trugdymaį AŲanto paktui įgyvendin
ti, pavasarėjant suteiksią pirmos rū
šies diplomatlniai-politinį - „schow- 
down“ tarp Rytų ir Vakarų.

Molotovo artimiausi uždaviniai 
būsią suplanuoti

stiprią diplomatinę pavasario 
ofensyvą prieš Skandinaviją, 
Turkiją, Persiją, Graikiją ir 
Tito, gi ją vykdyti atitenka ga
biems ir patvariems jo įpėdi
niams — Višinskiu! su Gro
myko.

Aišku, kad ir šie samprotavimai 
nenutolsta nuo eilinių komentarų au
tentiškumo, tačiau jie labiausia ati
tinka bendrą sovietų politikos žinovų 
spėlionę. Šalti ir santūrūs britai — 
ir tie yra pasiruošę sutikti diploma
tinėje arenoje su santykių įtempimu 
ir artėjančiu šaltojo karo įkaitimu.

Daugiau pasitikį Stalino šaltesniu 
protavimu tikisi, jog generalissimus, 
neatsižvelgiant blogėjančios sveika-
tos, kuris laikas dar įstengsiąs pri
laikyti Molotovą už skvernų, jei šis 
per smarkiai imtų sukti vairą karo 
linkme. Tačiau niekas nedvejoja, 
jog, Molotovui su Višinskiu toliau di
riguojant sovietų užsienių politiką, 
taikos byla nieko ir laimėti negalės. 
Jau ir kompromisų užkrėstose Va
karų politinėse sferose nebeįstengia
ma nuneigti faktų, kurie kalba už 
tai, jog Sov. Sąjungoje daugiau skai
tomasi su „paskutinio mūšio“ gali
mybėmis, nei su taikos pranašystė
mis. -mšk-

Toliau Churchillis sveikindamas 
delegatus, pasveikino ir atstovus iš 
rytų Europos tautų, „kurios šiandien 
kenčia tokią pat balsią tironiją, kaip 
ir savo laiku prie Hitlerio“.

Pabrėžtina, kad šie kongrese da
lyvavo kaip pilnateisiai delegatai.

Vykdomosios Tarybos pirmininkas 
ir Churchillio žentas, Duncan Sandys,
reikalavo okupuotuose rytų Europos 
kraštuose steigti pogrindines organi

zacijas,
kurioms vadovautų Europos Unija.

Kominformui šis kongresas buvo 
didelė rakštis aky, ir todėl jis Mask
vos marionetes Belgijoje smarkiai pa
šokdino. Tuo pačiu laiku, kuriuo 
Unijos kongresas atlaikė didžiulį su
sirinkimą Brūsselio biržoje, Belgijos 
komunistai Brūsselio darbininkus su
šaukė didžiuliam contra mitingui. 
Išvakarėse komunistai padegė du di
džiulius transparantus, iškabintus 
prie Brūsselio biržos, kurie skelbė 
Churchillio ir Spaako numatytas pa
sakyti kalbas.

Duncan Sandys vieno žurnalisto 
paklaustas, kokios įtakos komunistų 
trukdymai gali turėti į Europos Uni
jos Tarybos veiklą, atsakė:
„Komunistų propaganda mūsų veiklai 
gali tik pozityvios reikšmės turėti“.

lės. Yra žymių, kad Maskva yra pa
sirinkusi netiesioginį puolimo kelią. 
Tas kelias yra izoliuoti Turkiją nuo 
arabiškojo pasaulio. Rusų spauda iš
kelia priešingumus tarp turkų už
sienių politikos ir arabiškųjų vals
tybių. Rusų diplomatija pradėjo aiš
kiai pirštis arabiškiesiems kraštams, 
ypatingai Irakui. Bandoma vaizduoti 
Turkiją kaip ekspansyvią valstybę. 
Sugestijonuojamas Egiptas ir Syrija, 
kad turkai remią anglosaksišką Ar
timųjų Rytų politiką. Taigi, varoma 
izoliacijos taktika, kuri, gal būt, yra 
pavojingesnė už tiesioginį puolimą. 
Tuo būdu turkai būtų nustumti į 
Aziją, o jų vietoje užviešpatautų ru
sai. Juk tai yra azijatiška jėga, besi
veržianti į vakarus. Ar pavyks ru
siškąja! despotijai tai, kas turkišką
ja kartą buvo sutrukdyta?“

RUSIJOS RANKA AFRIKOJE
Merano savaitraštis „Der Stand- 

>unkt“ praneša apie rusų derybas

munistinį elementą. Ir kaip tik ne
buvimas Etijopijoje komunistų par
tijos lengvina rusų veržimosi darbą 
ir daro jį mažiau įtartinu. Jei so
vietų oro linijos per Kairą pasieks 
Addis Abebą ir kitus Rytų Afrikos 
punktus, kiekvienu atveju jos kirs 
anglosaksų oro tinklą, kurio aero
dromai tarp Nilo ir Eufrato karo at
veju turėtų sudaryti karines bazes.“

JAV POLITIKA JAPONIJOJE
Dėl gandų apie galimą amerikie

čių kariuomenės atitraukimą iš Ja
ponijos Norvegijos konservatorių 
laikraštis „Aftenposten“ rašo: Jung
tinės Amerikos Valstybės neturi jo
kio intereso prarasti Japonijos — 
priešingai, yra labai svarbu, kad 
kartą Japoniją būtų galima panaudoti 
kaip atsvarą prieš augančią komu
nistų įtaką Rytuose. Tačiau dar lieka 
atviras klausimas, ar Japonija pano
rės tokią rolę vaidinti. Matomai, Ja
ponijoje yra taip, kaip ir Vokietijoj:

Sovietų Sąjungos Aukščiausia Taryba
Sovietai yra dideli meisteriai pa

mėgdžioti kituose kraštuose sudarytą 
parlamentą, jų formas. Tik gaila, kad 
pas sovietus aukščiausioji taryba ar
ba parlamentas nieko kito negali pa
daryti, kaip susirinkus pagal įsaky
mą patvirtinti visus tuos Politbiuro 
potvarkius ir pagirti vyriausybę už 
nuveiktus darbus.

juo ilgiau trunka okupacija, juo ji 
mažiau populiari’ darosi tautoje, kuri 
paskui trokšta, pati apspręsti savus 
reikalus. Negalima, pagaliau, iš išo
rės „perauklėti“ tautos, jei nenorima 
susitepti rytinių metodų pritaikymu. 
Ir to, be abejo, JAV nenori. Naujoji 
Japonijos vyriausybė turi naciona
listinių bruožų. Ir šis faktas apspręs 
Japonijos politikos charakterį.

Taigi Sovietų parlamentas ar 
aukšč. Taryba yra tie patys dūmai, 
kurie pučiami pasaulio proletariatui. 
Šią tarybą sudaro 682 nariai, iš ku
rių yra — 287 darbininkai, 157 ūki
ninkai (tikriau kolchozininkai irgi 
darbininkai), 18 akademikų, 116 mo
terų, 48 „Sovietų didvyrių“. Iš ben
dro skaičiaus 576 yra komunistai.

Tautybių taryba susideda iš 496 
vyrų, 161 moterų, 224 darbininkų, 
198 kaimiečių, 235 įstaigų darbinin
kų ir intelektualų ir 54 „S. didvy
riai“. Iš bendro tautų tarybos 1368 
atstovų esą 509 komunistų nariai.

Praėjusiais metais šis karnavalas 
tęsėsi nuo sausio 30 d. iki 4 vasario. 
Patvirtinus biudžetą ir išleistus įsta
tymus, pasibaigia jų visas darbas 
Maskvoje, o išvykę turi atlikti didelį 
propagandos darbą, (ja)

Jugoslavijos sunkiosios 
pramonės gamyba

Jugoslavija daro didelių pastangų 
pakelti sunkiosios pramonės gamybą. 
Plieno produkcija turi pasiekti aukš
čiausią gamybos laipsni. Vyriausybė 
yra numačiusi 1949 metais sunkiąjai 
pramonei priskirti 25.000 naujų jau
nų darbininkų.

QUID PRO QUO
Generolas D. Eisenhoweris dėl So

vietų Sąjungos ir savo krašto taip 
pasakė: „146.000.000 žmonių šiame di
deliame krašte yra galingiausia lai
kina pajėga, kokie tik kada yra eg
zistavusi. Tad žiūrėkime į mūsų pro
blemas taip, kaip žiūri žmogus, kuris 
kiną pajėga, kokia tik kada yra eg- 
kokie begalėtų būti trukdymai.“ To
liau taip išsireiškė: „Aš manau, kad 
1945 m. rudenį bendra rusų politika 
buvo tokia, jog jie manė būsiant 
jiems naudinga būti draugais su Va
karų demokratija.“ Dėl tolimesnio 
santykiavimo su rusais generolas pa
sakė, kad reikia vesti quid pro quo 
pagrindu politiką ir nuolat sekti taip, 
kaip advokatas seka teisėją teisme. 
(UP)
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Emigracija į JAV gyvėja
PRANEŠIMAS IŠ PASIKALBĖJIMO SU BALFO ĮGALIOTINIU J. VALAIČIU

• Per palyginti labai trumpą laiką 
Balfo įgaliotinis Europoje J. Valaitis 
tremtinių tarpe pasidarė vienas po
puliariausių asmenų. Jis visur mie
lai laukiamas, jo gražbylios kalbos 
pasiklausyti gausiai lankosi stovyklų 
gyventojai, o vėliau paklausimų metu 
jis sulaikomas iki vidurnakčio ir, di
džiausia kantrybe apsišarvavęs, vis 
tuo pačiu šypsniu veide, gražiu hu- 
njpru pasaldindamas, atsako į šimtus 
klausimų.

Jį gaudo, jei taip galima pasakyti, 
ir žurnalistai, norėdami kaip galima 
daugiau pasiinformuoti migracijos 
klausimuose.

Bet jai jis, tas Balfo viešpats Vo
kietijoje, p. Valaitis, visiems malo
nus ir prieinamas, tai žurnalistams 
su juo susitikti sunkiausiai. Kodėl 
— aišku, jis neturi laiko. Jo įstai
goje žmonės pradeda rinktis nuo 
ankstaus ryto, rikiuodamiesi eilutėje. 
Kitiems tenka net po porą dienų pa
laukti, kol susidaro galimybės su juo 
susitikti. To darbo begalės, klijentų 
daug, o talkininkų maža. Visą sun
kiąją artileriją reikia vežti dviem 
asmenims, kurių žingsnius pagreiti
na IRO paskolintas senas „džipas". 
Maža iliustracija: žydų emigracijos 
reikalais rūpinasi 350 atstovų, ku
riems padeda 100 tarnautojų ir 1000 
bendradarbių. Na, užtai ir rezultatai 
gpikūs.

— Alio! Valaitis Frankfurte, kal
bėjosi su Sųuadrilliu. Būtinai susi
tikti. Daug naujienų.

Įsakymas ir prašymas išpildytas 
ir ponas Valaitis, ramiai sau keliavęs; 
tapo puskelėj sustabdytas ir „ap
klaustas“.

Klausimų krūva. Po to žodis J. 
Valaičiui.

Kad buvau Frankfurte/M. ir kal
bėjausi su DP emigracijos koordina
vimo viršininku Europoje Mr. Sųua
drilliu — žinote. Jo žodžiais, lietu
vių daug daugiau išvyks, negu buvo 
tikėtasi. Šiuo metu Frankfurte/M. 
per dieną paruošiama po 330 bylų ir 
tikimasi, kad nuo liepos 1 d. galės 
paruošti po 400 ir net daugiau bylų 
per dieną. Kovo mėnesį į JAV išvyks 
4.500 asmenų. Dedama daug vilčių, 
kad šis skaičius galės pasiekti ir 
7.000. Balandžio mėnesį jau tikrai 
išvyks 7.000, o gegužės ir birželio 
mėnesiais po 12.000. Liepos mėnesį 
bus pasiekta nustatyta norma ir gė
lės išvykti 16.000 asmenų. Per tą lai
ką bus išvykę apie 50.000. Tikimasi, 
kad netrukus žmonės bus pradedami 
gabenti ir lėktuvais.

' ’rasidės emigracija prancūzų ir 
hr.. ; zonose. Prancūzų zonoje 1.000 
emigrantų apklausinėta, o anglų zo
noje 43.000 paruošti dokumentai. i

Toliau p. J. Valaitis kiek plačiau 
aus.ojo prie taip vadinamų įvairių 
emigracinių šašelių ar net šašų. Daug 
kas nuo emigracijos į JAV susilaiko 
tada, kai dokumentų paruošimas eina 
prie galo. Kitas nemalonumas, kai 
žmogus prisimedžio'a 4—5 pakvieti
mus ir paskiau nieks m'nebegali iš

galvoti, kurio pasinaudoti. Ir beman- 
draujant atsitinka taip, kad galiausiai 
išvyksta į kokią nors pietų AMERI
KOS valstybę. Kai žmogus turi kelis 
pakvietimus, tai DP komisija yra nu
sistačiusi, kad turi vykti ten, iš kur 
pirmasis pakvietimas atėjo. Bet bū
na dar ir taip, kad žmogus,

turėdamas daug giminių JAV ir 
kelis pakvietimus, susigundo dar 
pasinaudoti nevardinėmis. orga

nizacijų sutartimis.
Ir paskiau taip pasitaiko, jog tiek 

giliai įklimpsta į emigracijos maka
lynę, kad nebegali Išbristi. Ir kas 
atsitinka. Jie patys nebegali išsrėbti 
tos sriubos, kurios prisivirė, ir nus

kriaudžia tuos, kurie JAV neturi gi
minių nei pažįstamų ir pilnai būtų 
galėję pasinaudoti tomis nevardinė
mis sutartimis.

Daug kas teiraujasi, kodėl vienam 
buvo sudaryti dokumentai gruodžio 
mėnesį ir jis išvyko, o kitas nuo 
ankstaus rudenio dar nesulaukia ei
lės.

Šiame atsitikime daug lemia val
stija, į kurią vykstama. Pvz., žmo
gus laukia ir nesulaukia eilės, kada 
galės išvykti, daleiskime, į Illinois 
valstiją, kur vykti nori 20.000—30.000, 
o kitas labai greitai išvyksta ten, 
kur iš viso norinčių vykti susidaro

(Nukelta į 6 pusi.)

F. Kiršos ir Orintaitės pasisaky
mams „Mūsų Kelyje“ dėl žodžio „po-

Nesiponaukime
nas“ išgujlmo iš lietuvių kalbos ne
pritarti negalima. Tačiau dar šis tas 
pridurtina. Žmonijai demokratėjant, 
ponų, logiška šito žodžio prasme, yra 
labai nebedaug, bet ir tokiems vieton 
lenkiškos kilmės žodžio „ponas“ var
totinas grynas lietuviškas žodis, 
„viešpats“, kuriuo betgi pritiktų te- 
vadinti gal tik šalies valdovą. Be to, 
visai yra vietoje posakis, kad šis ar 
tas asmuo yra savo padėties viešpats. 
Yra ir daugiau atsitikimų, kuomet 
žodį „viešpats“ tinka pavartoti, ne- 
nusidedant tuščiažodžiavimu, veid
mainiavimu, saldžialiežuvavimu ar 
vergiškumu. Taigi žodis „viešpats“ 
nekištinas kur pakliūva. Juk galima 
kreiptis į žmones, atsižvelgiant jų

amžiaus, socialinės padėties, mūsų 
pažinties su jais artimumo ir turimo
respekto, — pavadinant juos vardu 
ar pavarde, o tarnyboje ar darbe tu
rimu titulu, eventualiai dar pride
dant žodį „tu“ arba „tamsta“. Jei ti
kintieji kreipiasi į Dievą žodžiu „tu“, 
tai juo labiau nėra prasmės daryti 
kokias tai kiniškas ceremonijas žmo
nėms savo tarpe. Be to, Dievui pri
dera ir viešpaties titulas, kurio ir to
dėl nuvalkioti netinka.

Dar neseni laikai, kai rusai ir vo
kiečiai visokius raštų titulus ir net 
laiškų adresus užgriozdindavo niekam 
nereikalingais žodžiais: „jevo blago- 
rodiju“, „visokoblagorodiju“, „Wohl- 
geborener“ ir panašiais. Dabar to ne
bėra. Jeigu pas vakariečius iš iner
cijos dar tebesikreipiama, prie pavar
dės, vardo ar titulo prikergiant žodį

Studentų žiemos stovykla
Kalnų žiema ir karštoji aukštumų Gajiečiai savo specifinę programą Kovo 2 dienos rytmetį, siaučiant 

saulė Vėl sušaukė studentus ateiti- buvo baigę ir įsijungė į bendrą sto- kalnų žiemai, studentų būriai išsi-
ninkus j tradicinę žiemos stovyklą. 
Iš tolimiausių Vokietijos užkampių, 
net iš Hamburgo, Pinnebergo, atva
žiavo jie išsiilgę sniego, kad jis pri
mintų Lietuvos žiemą, kad, kartu 
sportuodami ir dirbdami, dar labiau 
sustiprintų savo dvasią ir visada bei 
visur aukotus savo idėjoms ir tėvy
nei.

Sis entuziazmas būtų turėjęs su
dužti į kietą realybę — kelionės bei 
pragyvenimo brangumą. Studentų 
Ateitininkų Sąjungos valdyba padėjo 
daug triūso. Tuo reikalu lankėsi net 
Šveicarijoje ir jai pasisekė: Pax Ro
maną parėmė maistu, (davė 100 pa- 
kietukų), ir padėjo išrūpinti iš vyriau
sios IRO vadovybės nemokamus bi
lietus. Taip vasario 23 d. iš 22 Vo
kietijos vietovių, iš universitetinių 
miestų,. sukeliavo per 120 studentų, 
su savim atsiveždami jaunatvę, gerą 
nuotaiką, lietuvišką dainą ir ilgesį 
kilti aukštyn.

Suvažiavusieji rado savo bičiulius 
medikus — gajiečius, kurie nuo va
sario 19 turėjo savo atskirą šventę
— korp! „Gaja“ 20 metų paminėjimą. 
Tie praleido tris dienas kartu, svar
stydami savo korporacijos klausimus 
bei medicinos mokslo problemas. Dr. 
D. Jasaitis skaitė paskaitą apie „Ga
jos“, uždavinius: Prof. Meškauskas
— „Gajos“ -sikūrimas ir veikla; Dr. 
K. Ambrozaitis — „Gajos“ veikla 
okupacijų metu. Mokslo problemom 
buvo skirtos šios paskaitos: prof. 
Meškauskas — Strumos problema da
barties metu, prof. Stankaitis — Re- 
hesos faktorius ir jo reikšmė medi
cinai, kun. A. Šidlauskas — Medici
na ir religija.

— Vasario 27 d. Kasselyje įvyko 
sport, suruoštas Užgavėnių koncertas, 
kuris savo linksma programa gerai 
nuteikė gausią publiką. Neblogai nu
sisekė veikaliukas „Kuprotas oželis“ 
bei kai kurie paskiri jumoristiniai 
vaizdeliai.

vykią, kuri skirta šeimos ir katali
kiškos akcijos problemoms nagrinėti.

Stovyklos pradžioje apsilankė Vy
riausias Sielovados Tvarkytojas kan. 
F. Kapočius, kuris atlaikė specialias 
pamaldas ir pasakė šiltą žodį.

Kiekviena diena buvo pradedama 
pamaldomis stovyklos koplyčioje. 
Paskui buvo paskaitos, slidinėjimas, 
žymesnių vietovių lankymas. Vakare 
religinė valandėlė, kurios metu Stud. 
At-kų Są-gos kapelionas kun. V. Pik
turna ar Tėvas Gutauskas pasaky
davo pamokslėlį. Po vakarienės buvo 
dar įvairūs užsiėmimai, dainos, ju
moristinio laikraščio skaitymas.

Šeimos problemai nagrinėti buvo 
skirtos šios paskaitos: Prof. A. Ma
ceina: — šeimos laimė ir jos magika; 
kun. dr. J. Vaišnora — krikščioniš
koji santuoka; kun V. Pikturna — 
Mišrios šeimos problema; kat. akci
jai ir aktualiesiems klausimams: 
Prof. St. Ylos dvi paskaitos: Naujieji 
katalikiški sąjūdžiai V. Europoje ir 
lietuviškųjų tradicijų išlaikymas išei
vijoje.

Stovyklą pagerbė savo apsilanky
mu aukšti amerikiečių ir .vokiečių 
atstovai. Mūncheno universiteto pro
rektorius prof. Wenzl stovykloje sve
čiavosi tris dienas. Ta proga paskaitė 
paskaitą apie egzistencializmą. J. E. 
Kirchner, buvęs Pax Romana sekre
torius, dabar tvarkąs akademinio jau
nimo pagalbos reikalus Vokietijoje, 
Amerikos karinės valdžios gydytojas 
Bavarijai Dr. Eagen atsilankė iš
kilmingose pamaldose ir iškilminga
me posėdyje pasakė šiltas sveikinimo 
kalbas.

Posėdis buvo baigtas koncertu, 
kurio programą atliko: smuikininkas 
Iz. Vasiliūnas, čelistas Saulius ir pia
nistas Ružickis.

Užgavėnių proga iš pačių sto
vyklaujančių buvo sudarytas muzi
kos dainos ir poezijos koncertas vie
tiniai visuomenei. Koncerte dalyva
vo: Al. Mrozinskas, R. Vilčinskaitė, 
Žmuidzinas, Al. Baronas ir P. Jurkus.

skirstė dainuodami, gerai nusiteikę ir 
pasiryžę visada kilti į aukštumas, jau
natvės jėgas aukoti idealams ir ne
nuilstamai dirbti tėvynės labui.

P. A. V.

„Herr‘, „monsieur“, „mister“ ir t.t., 
kas tolygu „ponui“, tai dar nebūtina 
mums vakariečius pamedžioti, nes net 
ir pas juos tatai sudaro jau anachro
nizmą. Palikime ponavimosi maniją 
lenkams, o lietuviams jau labai me-
tas ja atsikratyti. Santykiuose gi su 
vakariečiais, kad nenusidėjus jų kon- 
vencianalui, vartokime jų varto'amas 
kreipimosi formas. Tuolfiet viskas 
bus tvarkoje. St A.

Hssjas daktaras inžinierius
Š. m, vasario 19 d. Karlsruhes 

Universitete (Technische Hochschule) 
dipl. inž. Stasys Juzėnas išlaikė dak
tarato egzaminus ir apgynė diserta
ciją, tema „Hidromodųlis miesto ka
nalizacijai lietaus kanalų debitams 
skaičiuoti“ (Ueber die Wasserspende 
fūr die Regenleitungen der Stadtka-

Dr. Stasys Juzėnas

nalisation), Universiteto senatas, va
dovaujant prof, dr-inž. Heiligenthal 
ir prof, dr-inž. Boss, išklausęs dipl. 
inž. Stasio Juzėno mokslinį darbą, 
pripažino disertaciją kruopščiai ir 
tinkamai paruoštą ir suteikė daktaro 
(eum Įaudė) laipsnį. Tenka tik 
džiaugtis ir sveikinti, kad mūsų nau
joji karta dideliu atkaklumu veržiasi 
mokslo pasaulin, kurdama tvirtus

pagrindus Neprik. Lietuvos atstaty
mui.

Stasys Juzėnas gimė 1915 m. Auk
štaitijoje. Mokėsi Kaune T. Jėzuitu 
gimnazijoje, vėliau įstoja į Kėdainių 
Aukšt. Kulturtech-Geodezijos moky
klą, kur baigia kultūrtechnikos ir 
geodezijos skyrius. Atlikęs P. L. P. 
Karo Mokykloje karinę prievolę, 1938 
m. įstoja į Vyt. Didž. Universitetą 
Statybos fakultetą, kurį baigia 1942 
m., įgydamas dipl. inžinieriaus laips
nį. Jau studentu būdamas Stasys Ju
zėnas dalyvauja aktyviai to meto Lie
tuvos atstatyme. Kaip specialistas 
dirba prie Petrašiūnų ir Kelmės ma-j 
tavimo darbų, o vėliau Kauno miesto 
savivaldybėje, vandentiekio ir kana
lizacijos skyriuje.

Likimo atblokštas į Vokietiją, ne
žiūrint sunkių gyvenimo sąlygų, to
liau tobulinasi savo specialybėje 
Mūncheno ir Karlsruhes universite
tuose. Išlaikęs reikalingus paruošia
muosius egzaminus, ruošia disertaci
ją daktaro laipsniui įgyti. Toks yra, 
suglaudus keliose eilutėse, naujo dak
taro inžinieriaus gyvenimo kelias.

Šiuo metu Stasys Juzėnas dirba 
b-vėje „Aufbau“ (Atstatymas) Mūn- 
chene, ruošdamas eilę projektų bū
simam. Lietuvos atstatymui bei pri
sidėdamas prie realaus darbo knygų 
leidyboje.

Linkėdami dr. inž. Stasiui Juzėnui 
nepalūžti sunkiose tremties dienose, 
mes linkime jam visu iki šiol paro
dytu kruopštumu ir kuklumu eiti to
liau prasmės kupinu gyvenimo keliu, 
kad, atėjus laisvės valandai, jis ga
lėtų pasakyti, jog yra pasiruošęs 
grįžti gimtinės pastogėn. Homo

A. VILKAS (48)

SIAUBAS EINA PER EUROPA
ATSIMINIMAI

Tuojau mus veda j laukus vienas Geltonasis Leitenantas. 
Bus puolimas. Priešais slėnis — milžiniška pieva. Chrieno- 
vas duoda man savo kastuvėlį. Aš prisikabinu prie šono ir 
daugiau juo nebesirūpinu: taip buvau papratęs Lietuvos ka
riuomenėje, kur ginklai ir įrankiai — gerai pagaminti. Po 
puolimo pajuntu, kad kastuvėlio nėra:, jis iškrito iš netinka
mos makšties. Pasiprašau ir bėgu ieškoti. Nerandu. Mane 
atsiveja Chrienovas.

— Dabar abu gausime daboklės: ir vis per tave.
Man nesmagu. Pagaliau randame ir einame, kur mūsiškiai 

jau kasa apkasus. Nesuprantu, ar tai pasirengimas gintis, ar 
— tik pratimai.

Padėdamas milinę, nespėju ją gerai susukti. Per pertrau
ką žiūriu: jau rusai mano milinę iškraustė: suomišką puikų 
peilį, kurį dovanojo Eduardas, Čiupinėja ir mėgina. Prieinu.

— Kam tau toks peilis reikalingas?
— Jis labai aštrus ir TINKA VISUR, — užpykęs atsakau 

dviprasmiškai.
Peilį atiduoda, bet žemėlapis, man dar brangesnis, dingo.
Čia pat ganoma karvių milžiniška banda. Kaip paprastai 

Vokietijoje, nuo bandos neatskiriami dalykai — senas ker
džius ir jo šuniukas.

— Et, dar užteks mums maisto, — galvoju, — bet ar 
ilgam?

Grįžtame su dajna. Greit mes su Kaziu išmokstame jos 
melodiją ir dainuojame:

Visiems kariškus uždavinius 
reikia pažinti ir pildyti.
Refrenas:
(Ei, jūs, laukai, žalieji laukai,
raudonoji kavalerija seks ant arklių.)

Jeigu turi per daug patronų, 
atiduok draugui. Ei, jūs ...

Bet trijų linijų šautuvo 
niekam neatiduok. Ei, jūs ...

Nes Šautuvas brolis
ir draugas geriausias. Ei, jūs...

Brolis atsiskiria, draugas apgauna, 
o šautuvas niekada. Ei, jūs...

Reikia laikyti ryšį...

žodžiu, ta daina — tai sueiliuotas statutas; tik moliodija 
graži, nes dainuojančios rusų tautos gabumo nepajėgė nuslo
pinti nė 25 metų bolševikiška vergija.

Pareiname. Skubiai pietūs. Pavalgome truputį sriubos 
ir bulvių košės. Iš valgyklos surikiuoja ir — į kazematus:

— Gult. „Mirties“ valanda.
Skubiai nusirengiame ir gulame. Kai kurie nubėga išei- 

namon ir už tai gauna be eilės grindis plauti.
Kazys keikia „mirties“ valandą ir tai, kad nesupranta 

rusiškai.
Vos užmiegu — vėl kelti, šokti iš lovos, rengtis ir — į 

laukus. Ten fizinė mankšta: šokimas per kliūtis, kurių dauge
lis nenugali, nors karininkai ragina ir keikia.

Grįžtame. Skubiai šautuvų valymas. Prieš vakarienę 
išrikiuoja ir sako visokias pastabas.

1945. V. 26. Šešt.
Rytą vėl skubus rikiavimas. Prisistato naujas būrio va

das, be galo piktas vyr. Itn. V. Tiesa, gerai nuaugęs, gražiai 
apsirengęs rusas, bet visa jo mimika — mesti paniekai, ypač 
tam Geltonam Leitenantui.

Pusryčiams — kava ir tas pats rudas cukrus.
Politinė pamoka:
— ... Dar Vakaruose yra daug buržuazinės dvasios ... 

Goeringas nelaisvėje gerai gyvena. Jam leidžiama net foto
grafuotis ir kalbėtis su korespondentais... Mūsų uždavinys 
tą buržuazinę dvasią išrauti... Mes žinotume, kaip pasielgti 
su tais naciais...

— Santykiai ne tokie jau geri, kaip reklamuojama, — 
pamanau.

Rikiuojant pratimams, nerandu savo šautuvo: koks nors 
naujokas pasigriebė jį ir jau stovi rikiuotėje.

Pasakau Sofian’ui ir prašau patikrinti, kaip įprasta Lie
tuvos kariuomenėje.

— Imk kitą, — liepia šis.
Išsiveda į laukus. Šautuvus turime nešti komanda „ra

miai“; tai labai vargina ranką.
Pratimai vedami neblogai. Karininkai gerai nusimano. 

Skyrininkai silpni; tik Sofian gilinasi į statutus, nors jam 
nesiseka.

Vėl pietūs. Vakar nuo visų atėmė nuosavus šaukštus 
Šiandien visi slapta po pietų kiša į kišenes. Dėl to dalis 

turi sėdėti ir laukti prie garuojančių dubenų. Leitenantas, 
kuris tvarko valgyklą, stovi prie durų ir atiminėja šaukštus. 
Tačiau vienas viršila, jausdamasis didesnis ir-stipresnis, pas
tumia karininką ir, laimėjęs kovą, keikdamas išeina.

O mes sėdime be šaukštų ir laukiame. Net „mirties va
landai nereikia gulti.

Iš valgyklos vėl einame rikiuote. Savo šautuvo vis ne
randu. Be to — dingo kuprinė, Eduardo paltas, suomiškas 
peilis. Matyti, Sofian „konfiskavo“.

Išžygiuojame pratimams į parką pajūry. Mes su Kaziu 
jau viską mokame. „Ant peties“, „Zengte marš“, „Kovotojau, 
stok“ — mes padarome geriau už visus. Skyrininkai patys 
moka, bet nesugeba paaiškinti. Pav., po komandos „stok“ 
reikia pristatyti koją ir tik po to nuimti šautuvą nuo peties. 
Mes matome, kad rusiokai naujokai tai padaro per anksti. 
Skyrininkai jaučia, kad negerai, bara juos, rodo mus abu pa
vyzdžiais.

Ant kranto, ant takelio, mes atliekame tuos nuobodžius 
pratimus, o prieš akis jūra.

Įlankoje stovi laivas. Sako, juo norėję išplaukti vokie
čiai pabėgėliai. Jis esąs pilnas gėrybių ir dėl to masina rū
stokus. Tačiau aname įlankos krante pastatyta sargyba su 
priešlėktuvinės pabūklu ir į drąsuolių, bandančių apiplėšti, 
valteles paleidžia ugnį.
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Audra Prancūzijos Parlamente
Šiomis dienomis Paryžiuje įvyko 

prancūzų komunistų centrinio komi
teto posėdis, kuriame užbaigos ora
ciją jų šefas Maurice Thorez maždaug 
taip užbaigė:

„Jei raudonoji armija agresinio 
karo atveju užimtų Prancūziją, pran
cūzų tauta argi galėtų kitaip pasielg
ti, negu kad pasielgė Lenkijos, Ru
munijos ir Jugoslavijos darbininkai".

Pirmą kartą Maurice Thorez taip 
atvirai pašnekėjo! Jei iki šiol pran
cūzų spauda dar vis šiaip taip tole
ravo komunistų užsipuolimus, tai 
dabar tiesiog sukilo. Reikalas per 24 
valandas atsidūrė parlamente.

Kaip reagavo spauda
Pagal „l’Humanitė“ Maurice Tho

rez išveda Prancūzijos darbininkus į 
naują kovos fazę... už taiką!

„L’Humanitė“ atspausdino visą 
Thorezo agresyvios kalbos tekstą, o 
paskutiniame puslapyje įdėjo milži
nišką pagarbinimą raudonajai armi
jai...

Bet „L'Epoųue“ pažymi (De Gaul
le krypties), kad savo meto vokiečių 
■išgarbintas prancūzų darbininkų „fiu
reris“ šj kartą nesiruošia dezertyruo
ti, o pakeisti... Lavalį. Maskvos 
„ųuislingas“ siūlo savo kandidatūrą.

„Figaro“ randa, kad Thorezas pa
rodė visų prancūzų komunistų veidą. 
O asmeninę veiklą taip įvertina: 
„Kiekvienoje karinio tribunolo sesi
joje jauni kareiviai nuteisiami už 
daug mažesnius nusikaltimus“.

MRP dienraštis „l’Aube“ rašo: „M. 
Thorez šaukia savo šalininkus į pi
lietinį karą. Ką reiškia kvietimas de
zertyruoti masėmis?

„Ce Martin“ rašo, kad išlindo ko
munistų yla visai iš maišo ir parodo, 
kad Thorez’o Kanosa — Maskva. 
,,1’Aurore" rašo: „Komunistai paskel
bė karą prieš savo tautą. „Combat“: 
„Defetistai ir penktoji kolona“.

Visi laikraščiai iki vieno, išskyrus 
komunistų, reikalauja šitų Thorez žo
džių negirdomis nepraleisti.

Ta proga daugelis laikraščių įsi
dėjo straipsnius apie rusų imperija- 
lizmą.

„Le Monde“, vyriausybės organas, 
klausia, kur yra tikrieji imperialistai: 
Maskvoje ar Paryžiuje?

Maurice Thorez iš Stalino pa
darė didžiausį prancūzų patrijotą, o 
Prancūzijos ministerį pirmininką 
Queuille ir generolą de Gaulle pa
vertė Prancūzijos išdavikais ... Bet 
juk rusai okupavo pusę Europos ir 
perskyrė ją geležine uždanga.

„Le Figaro“ ta proga įsidėjo str. 
su žemėlapių: „M. Thorez tvirtina: 
SSSR niekada nebuvo agresore, 
bet...“ straipsnyje smulkiai nuro
dytos aukos su datomis: Lenkija, Suo
mija, Pabaltijos valstybės, Rumunija. 
Pažymima, kad 1940 metų birželio 
mėn. įteikiamas Lietuvai ultimatu
mas suformuoti naują vyriausybę ir 
leisti įžengti sovietų trupėms, o kitą 
dieną 1940. VI. 15 okupuojama visa 
Lietuva. Visi daviniai tiek apie Lie
tuvą, tiek apie kitas valstybes tikslūs 
ir aiškūs.

Maurice Thorez „bomba" / Musų Paryžiaus 
korespondento

Prie straipsnio pridėtas žemėlapis 
vaizduoja sovietų imperijalizmo au
kas.

Žymūs prancūzų politikai, o taip 
pat ir vyriausybės nariai pasisakė su 
dideliu pasipiktinimu.

PARLAMENTO POSĖDYJE
Po šitokio „paruošimo“ buvo lau

kiama įtemptai Parlamento posėdžio, 
kuris turėjo pasisakyti dėl Thorez 
pareiškimų. Po eilės formalumų gau
na ir Jūsų korespondentas specialų 
leidimą tame posėdyje dalyvauti.

Gerokai prieš posėdį nuskubu J 
parlamentą ir atsiduriu užsienio ko
respondentams skirtoje ložėje, kuri 
jau pilnutėlė visą spaudą atstovau
jančių žurnalistų. Pilnutėlės ir kitos 
ložės, o taip pat ir parlamentarų 
„suolai“. Kitais kartais Parlamentas 
būdavo apytuštis, mažai ir pačių par
lamentarų, o šį kartą kuone visi. Visi 
susirinkę ir vyriausybės nariai.

Posėdžiui sušaukti iniciatyvos 
ėmėsi MRP atstovas Mare Scherer,

įnešdamas tokią interpeliaciją, klaus
damas M. Thorez’ą:

— Taip ar ne, Prancūzijos intere
sai atitinka vienos užsienio valstybės 
interesams? Ar karo atveju, jei SSSR 
pajėgos atsidurtų Prancūzijoje, Tho- 
rez’as nekariautų prieš jas? Ar pran
cūzus jis kviečia atviromis rankomis 
pasitikti naują okupantą? Ar jis yra 
partijos šefas pagal užsienio valsty
bės įsakymą? Ar jis yra nusistatęs 
pakeisti Pierre Lavalį? (Visuose par
lamentarų sluoksniuose, žinoma, iš
skyrus komunistų, audringi plojimai).

Po Mare Scherer paklausimo, kal
ba dar P.R.L. atstovas Pierre Andrė. 
Jis reiekalauja komunistų partiją 
paskelbti už įstatymo ribų. Komu
nistai elgiasi pagal Lenino nustaty
tus principus ir kol jiems bus duotos 
vadžios, tol „Prancūzija neišeis iš 
„akligatvio“, pareiškia Pierre Andrė.

Po to tribūnon lipa Maurice Tho
rez. Komunistai pasitinka jį su dide
liais plojimais, net atsistodami. Iš 
kitų parlamentarų piktas šypsnys ...

Brito plunskna, vokiečių žodžiai
Žinomasis kap. B. H. Liddell Hart, 

karo teoretikas ir, karinis kritikas 
britų dienraščio „The Times“, pernai 
išleido knygą „Vokiečiai generolai 
kalba“. Si knyga tuo įdomi, kad bri
tas dėsto apie buvusių priešų — vo
kiečių generalinio štabo planus,Wehr- 
machto painiavas su A. Hitleriu, vil
tis, neviltis ir galop katastrofingą 
pralaimėjimą. Apie praėjusi karą 
išėjo daug veikalų, tačiau neabejoti
na, kad Liddel Hart knyga patiekia 
daug įvairių duomenų vokiečių-so
vietų karui nušviesti.

Autorius patiekia duomenų apie 
Prancūzijos sunaikinimą ir britų iš
likimą sveikais, A. Hitleriui svyruo
jant 1940 m. liepos — rugsėjo mėn. 
Visai pagrįstai Liddel Hart pastebė
jo, kad vokiečiai praleido progą Vi
duržemio srityje ir nurodo jų pada
rytas klaidas, santarvininkams išsi
kėlus Normandijon. Po to netrukus 
atslenka kritiškos dienos 1944 m. lie
pos mėn., kai vokiečių karinė mašina 
pajuto paralyžių.

Knyga gali būti pavadintina „Vo
kiečių generolų drama“. Toje dra
moje užtinkame ' apstybę konfliktų 
tarp karo specialistų ir „vado", kuris 
save laikė didžiausiu karvedžiu pa
saulio istorijoje. Autorius netvlrtina, 
kad vokiečiai karą būtų laimėję ir 
neturėdami „vado“. Tačiau savaime 
prašosi Išvada, kad Hitlerio fanatiš
kumas, užsispyrimas, nelemta inicia
tyva ir nenoras pripažinti, kad karas 
jau pralaimėtas, pareikalavo daug 
aukų. ’•

Galbūt labiausiai abejotinos ver

tės iniciatyva yra sovietų antpuolis. 
Von Rundstedt buvo didžiausias žy
gio į Rytus priešas. Jo pažiūrai buvo 
artimi von Brauchitsch, kariuomenės 
vadas, gen. Halder, generalinio štabo 
viršininkas. Gen. Jodl prieštaravo 
tam planui, adm. von Keitei svyravo.

A. Hitleris samprotavo: Sovietai 
ruošiasi pulti, todėl juos reikia sunai
kinti. Bet jis buvo klaidingai pain
formuotas apie sovietus. Von Rund
stedt tvirtino, kad sovietai pulti ne
pasiruošę. „Jei aš užtiksiu sovietų 
pasipriešinimą, tas įvyks kur tai toli, 
sovietų gilumoje.“

Tačiau vokiečių generolai žinojo, 
ko verta sovietinė kariuomenė. Apie 
ją suteikė tikslias žinias vokiečių ka
rinis patarėjas Maskvoje gen. Koe- 
string. A. Hitleris toms informaci
joms netikėjo. Jis buvo giliai įsiti
kinęs, kad karą su sovietais tikrai 
laimės, nes įvyks ten sukilimas. Gen. 
von Kleist žodžiais: — „Jis manė, 
kad prispaustoji tauta tikrai nuvers 
Staliną.“ Tokias viltis puoselėjo Hit
lerio įvairūs patarėjai, kai mes, ka
riai, von Kleist žodžiais, neturėjome 
mažiausių vilčių. Todėl nebuvo ruo
šiamasi ilgam karui, nes viltys buvo 
laikomos pernelyg tikromis revoliu
ciją įvyksiant.

Kai paaiškėjo, jog ofenzyva yra 
nepavykusi, generolai Brauchitsch ir 
Halder siūle pamažu trauktis. Bet 
Halder siūlė pamažu trauktis. Bet 
rodėsi Maskva esanti pernelyg arti, 
kad jis trauktųsi. Hitleris padarė tų 
pačių esminių klaidų, kaip Napolžp-

Jo kalba pilna agresyvumo ir ci
niško piktumo. Pagarbina „genialų 
šefą Staliną“ ir raudonąją armiją ir 
išplūsta amėrikiečius, Marshallo pla
ną, Atlanto paktą, Fontainebleau šta
bą, pagaliau, pačią prancūzų vyriau
sybę. Kalba dažnai pertraukiama ko
munistų ovacijų ir plojimų, o iš ne
komunistinės pusės-replikų, juoko, 
vykusių pastabų.

M. Thorez’ą papildo Jacques Duc- 
los, palygindamas valdžią popierių ir 
šiukšlių dėžei...

Po pertraukos pirmas kalbėjo bu
vęs Prancūzijos premjeras Daladier. 
Jis primena Stalino — Hitlerio pak
tus ir pažymi, kad piršlybos tarp na
cių ir komunistų įvyko tik tam, 
kad naciai sudorotų Vakarus.

Išskaičiuoja visus bolševikų dar
belius ir kelis kartus pakartoja Pa
baltijo valstybių okupaciją.

Komunistai bando Suomijai pri
mesti, kad ji „buvusi hitlerininkų 
lizdas“. Daladier tada klausia: „Pet- 
kov, Maniu, Vengrijos kardinolas — 
taip pat hitlerininkai?“

nas, kuris nekreipė dėmesio į gene
rolų patarimus.

1812 m. atsiminimas slėgė vokie
čių generolus. Daugelis jų anuomet 
skaitė Caulaincourt liūdnos atminties 
eilutes tardami: „Toji knyga daro 
mums nelemtos įtakos, kai 1941 m. 
rudenį mes išgyvenome pirmąją tra
gediją. Aš mačiau von Kluge, išei
nant iš savo buveinės, kai kiti mie
gojo. Jis slankiojo sniegu apdengtoje 
žemėje, rankoje nešdamas Caulain
court ir žemėlapius.“ Taip vaizdžiai 
aiškina Blumentritt knygos autoriui.

Štai čia mes susiduriame su eile 
klausimų. 'Pirmutinis — kodėl sti
priausia ir geriausiai organizuota ka
riuomenė staiga 1941 m. rudenį pa
lūžo? Į šį klausimą atsako sutartinai 
daugelis vokiečių aukštųjų karinių 
vadų: „Ne todėl, kad rusai būtų pri
taikę moderniškus ginklus, bet sovie
tams esant nepaprastam pirmykščiam 
stovyje“. Liddell Hart daro tolimesnę 
išvadą: galimas dalykas, kad sovie
tams turint vakarietiškus sauskelius, 
būtų karą gana greitai jie pralai
mėję. Vokiečių žygiavimas buvo su
laikytas blogų kelių. Vokiečiai tikė
josi greitai karą laimėti važiuodami 
ratais, o ne vikšrais. Rusijos blogi 
keliai viską prarijo, išskyrus šarvuo
čius. Atsimemame, kad ir „genero
las šaltis“ anuomet tarė savo žodį.

Purvas ir blogi keliai du kartu 
išgelbėjo Maskvą: 1812 ir 1941 m. 
Tačiau vien purvui priskirti laimė
jimą būtų netikslu. Kritiškuoju me
tu sovietų ginklai pradėjo veikti, o 

(Nukelta į 5 pusi.)

„Sovietų vyriausybė eina senais 
Maskvos imperialistų keliais“, —. 
konstatuoja Daladier. „Kas nutrau
kė laisvą gyvenimą ir primetė totą—- 
litarizmą Varšuvoje ir Pragoję? Ar 
amerikiečiai?“

„Kas pereitą mėnesį Berlyne rusų 
zonoje paradavo šalia sovietų gene
rolų? Von Seydlitz ir nacių genero
lai!“

Savo kalboje Daladier įspėja netu
rėti iliuzijų dėl sovietų taikos planų! 
„Vienintelis ginklas prieš Sovietų, 
agresiją — Europos gynybos organi
zavimas ir Atlanto paktas", — baigia 
Daladier, palydimas didelių ovacijų. 
Pagaliau vyriausybės nuomonę pa
reiškia pats ministeris Pirmininkas 
Henri Queuille. Jo kalba griežta ir 
pasmerkianti komunistų veiklą. Jis 
primena, kad vyriausybė darys viską, 
kad konstitucija būtų gerbiama ir 
vykdoma, neleisianti demoralizuoti, 
armijos, kuri gina konstituciją, ger
biančią laisvę, demokratiją ir drau
džiančią agresijos karą prieš bet ko
kią tautą.

Savo kalboje M. Henri Queuille 
atskleidė visas komunistų machinaci
jas, kurių jfo irr- ' sugriauti Pran
cūzijos gyvenimą. Prieš komunistų 
švilpimą ir bruzdėjimą M. H. Queuil
le pareiškė, kad ji su džiaugsmu su
tiksianti pas save vienos tautos pa— 
gelbą, jei tokia bus reikalinga, tau
tos, kuri tiek daug jau Prancūzijai, 
pagelbėjo... Pareiškimas buvo su
tiktas su didelėm ovacijom.

Po to dar kalbėjo buvęs karo mi
nisteris Pierre — Henri Teitgen. 
(MRP), griežtai pasmergdamas Tho
rez’o veiklą.

Įsisiūbavęs parlamentas jau po vi
durnakčio priėmė 386 balsais prieš 
182 (komunistų) rezoliuciją, kurioje 
pavedama vyriausybei reaguoti J. 
Maurice Thorez pareiškimą, susirū
pinti tautos nepriklausomybės gyni- ' 
mu, konstitucijos saugojimu. Specia
liu įsakymu numatoma užkirsti kelią, 
panašiems reiškiniams. —

*
Po posėdžio netoli Parlamento, 

esančioje kavinėje susirinkę žurna
listai kuone iki aušros komentavo ir; 
laukė oficialių stenogramų.

Šiaip ar taip, buvo kalbama, — tai 
reiškia daugiau negu rinkiminiu*, 
triukus! Netrukus Prancūzijoje įvyk
sta kantoniniai rinkimai, dėl kurių 
visais pečiais užvirė košę komunistai. 
Bet nauja, nelaukta akcija rišasi su 
bendru komunistų judėjimu visoje 
Europoje. Aišku — dėl Atlanto pak
to ...

Iš kitos pusės Maurice Thorez’o 
pareiškimai buvo tiek nelaukti, kad 
padarė sprogusios bombos įspūdį. 
Kad komunistai veikia — aišku, bet. 
kad jau dabar taip įžūliai pradės agi
tuoti tautą ir raginti pasiduoti rau
donajai okupacijai — niekas nelaukė.

Bet visa juk tai ir gero duoda: 
yla išlenda iš maišo ir pasirodo visa
me nuogume! O Prancūzijos Parla
mente buvo konstatuota ir mūsų tė
vynės Lietuvos okupacija.

Z. V.

(5) A. M. Katiliškis

Vaizdeliai
Jūs taip ir nesužinosite ką jis knyburiuoja, nes miego 

papročio jau atsisakė, kol neaplankysite jo grįčiutės, antklo
dėmis ir kartonu atitvertos kazemato kampe. Čia jūs rasite 
dar vienos mįslės išsprendimą. Lova, stalelis, nyksta stel
biami kitos apyvokos, su kurią įgudusiai dorojasi šeimininkas. 
Viename pasienyje sukrauti lapinio tabako pundai ,o antrą 
kampą užima patiestą marška, ant kurios džiūsta supjaustytas 
tabakas. Vduryje ant kėdės pritaisytas nesudėtingas apara
tas, ant jo užgulęs šeimininkas vikriai kiloja rankeną ir 
pjausto aparato dėžėje suveržtus tabako gniužulus. Darbas 
nelengvas, bet gana spėrus! Kai prie mašinos atsibosta, jisai 
imasi pokavimo. Iš jo rankų išeina gatavi pokeliai, taip vi
kriai, lyg visą amžių vien tai jis tebūtų daręs. Spalvotame 
popieryje išspausdinta: — „Feinster Tabak .Havana1, Fein- 
schnitt, Nettogewicht 50 g“. Viskas kaip reikiant, vartyk kiek 
nori, o neatskirsi nuo kokio žymiausio fabriko gaminio. Čia 
gaminamos ir kitos nemažiau garsios markės, būtent: „Echt 
Sumatra“, arba „Goldschnitt Manila“. Etikečių paruošimui 
nieko neprikiši. Svarstyklių jis nevartoja. Jo pirštai įgudę, 
ir 50 gramų svorį nesuklysdamas paima vienu žiupsniu. Pas
kutinis, antklode užtiestas kampas, slepia rinkai paruoštas 
prekes. Ir jos eina. Pienininkas mažai rūpinasi jų paskleidi
mu. Tam yra kiti. Jis taip gi nelaužo galvos kas tas žaliavas 
augina ir kaip jas pristato. Yra, sako kažkur pietuose, Badeno 
srityje toks miestas, vadinamas Lahr, ir apie jį visi laukai 
vien tabaku nusodyti.

Yra jaunų vyrų, netinginčių važinėti ir gebančių pra
siskverbti pro visas pinkles. Tai jų sritis. O tabako pypkutei 
reikia.

Reikia, kur nereikės. Pūsdamas kuplų dūmelį, matai blokų 
pasieniu praeinantį pienininką ir nė motais, kad tai jo gami
nys ramina tavo nervus. Bet ant jo nereikia rūstauti, jei dai

liame pokelyje aptinki itin storą ir kietą pašaknės kamblį, 
arba virvutės galą. Paimi paprasčiausiai pirštais ir išmeti. 
Juk jis negali sau nuostolių daryti, pagrindinai išrankiodamas 
nereikalingą, neapdairiai pakliuvusį nieką.

«. VORAS
Įžengiant pro vartus, kas nebūtumei, turi praeiti pro poli- 

cijc_ būstinę. Jeigu atvyksti automobiliu, budintis policinin
kas pirma paklaus ne tik paties, bet ir mašinos popierių. Įžū
lesnis dar pasiteiraus kokiais kėslais teikiesi apsilankyti, ir tik 
tada pakels skersai užleistą kartį. Panašiai ir su važiuojančiais 
dviračiu. O jau apylinkės moteriškai giminei, vartojančiai 
savą, vokišką kalbą, tenka ir daugiau pavargti, nes policinin
kai ne visi kanda vokiškai Ir ne greitai geba įsitikinti kelionės 
padorumu. Ypatingas dėmesys kreipiamas į keleivius su pil
nomis kuprinėmis ir sunkiais lagaminais. Tik gerai pažįstami 
šildžiau slysta siauru, mažųjų vartelių tarpu.

Vartų sargybiniai, papuošti baltais getrais ir diržais, ap- 
maukšlinti kaučukiniais, baltai mėlynais šalmais ir su gumi
nėmis pitkomis rankose, nevisi vienodai stropiai stabdo ne
pažįstamus ateivius. Tokiam jau vargas. Nespėjus baigti va
landų, gauna pastabą ir tiek velnių, kad svyla ausys. Toksai 
plevėsa šalmo nešiotojas turi atsiminti, kad menkiausias jo 
judesys yra sekamas smailos akies pro langelį šalimai esan
čios būstinės. Ton būstinėn žūt — būt turi įžengti užregi
struoti savo popierių, norėdamas pasisvečiuoti stovykloje.

Viduje pasitinka du vyrai, bet kalba paprastai visuomet 
tik vienas, sėdįs arčiau lango:

— Kas toks?
— Čia parašyta — atsako pilietis, paduodamas popierius.
— Bet aš klausiu asmeniškai! Tamsta!...
Piliečio nugarą paliečia šaltis. Jis mato į save įspirtas 

dvi žilas akutes,, silpnai dengiamas menkų, baltų antakių. 
Ilga ir smaila, su pora kuprelių, truputi sukta šalin nosis, 
užgulusi siaurą viršutinę lūpą, ant kurios aštriais dygiais 
šiaušiasi rudi žiurkės ūseliai, staiga parausta. Jo kampuotas 
smakras ir liesi žandikauliai nervingai sukruta, o nuožulni 

negailestingo plikimo padidinta kakta, įsivagoja šimtais, 
raukšlelių. Pakeleivis tampa klusnus, kaip mokomasis šu- . 
niukas ir, tik išėjęs ant laiptelių įtraukia oro ir, nusispjovęs 
keikteli. Su vokiečių merginomis, elgetaujančiais seniais ir 
vaizbos apsunkintais pesenos, ar dėl ko kito, vaikėzai jį pra 
lengvai susitvarko turtingos išvaizdos ir apsėjimo, ir bendrai 
žmonės, šį tą primeną. Rūstusis kvotėjas greitai varto ant 
stalo popierius ir jo šypsena pasiekia beveik ausis.

Taigi, neužsimirškite, kad turite reikalų su pačiu polici
jos šefu. Jo karjeros šuoliams galėtų pavydėti labjausiai iš
simiklinę kliūtiniai žygūnai. Gyvendamas, kad ir trumpai, 
Grybės ir Alkevyčios kaimynystėje, niekuom nepasižymėjo, 
nebent tuom, kad amžinai įsikniaubęs ant lovos kažką pirš
tais knyburiavo ir mokėsi vokiškai, lyg visą amžių ketindamas 
Vokietijoje nužydėti. Vėliau stojo policijos tarnybon. Lyjant 
ir saulei spiginant, stovėjo budrus ir nesukrečiamas jokio* 
baimės anei pagundos ir, negailestingas blėdininkams. Jo ati
dumą, atsidavimą ir kitas taurias savybes, įvertino ir pakvietė 
raštinėn budėtojo pareigoms. Antriems metams dar neįpusė- 
jus, jis tapo kažkuo panašiu į inspektorių specialiai krimina- 
liams reikalams, o dar palaukus ir šefo padėjėju. Su kiek
viena pakopų jo uolumas augo. Pirmykščių draugų ir pažįsta
mų jis nudavė nebematąs Ir sveikino išimtinai tik viršūnėse 
sėdinčius. Uniformą atstojo rusvas, nudrįžęs švarkutis ir žalios 
kelnės. Avėjo užsirietusius, kariškus batus ir ant plono kaklo 
rišo gelsvai pilką kaklaraištį. Iš eisenos jį gali pažinti kitame 
rajono gale, ir net prieblandoje. Įtraukęs sprandą, išmetęs 
priekin pečius, jis eina rankas prispaudęs prie šonų. Dėl ei
senos, ar dėl ko kito, vaikėzai jį praminė voru, bet tik paty
lomis, kadangi daboklės geležiniai virbai ir smagios guminės 
pitkos, kažkaip neatsiejami derinasi su jo geležine asmenybe, 
ir rodo, kad tie dalykai jo labai mielai yra naudojami.

Skaudžiai apsivylė tie, kurie manė, kad tapęs šefu, jis. 
aptings ir pamėgs konfortą ir kitas patogias gėrybes, prieina
mas tokiam aukštam postuviui. Jo kietumas viešosios tvarko* 
ir gerbūvio sargyboje nesuminkštėjo, o lobjau grūdindamasis, 
įgavo brangiųjų akmenų kietumą.
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Jonas Mašiotas

Lietuviškumo stiprinimas ir
ugdymas emigracijoje

Šie metai bene bus paskutinieji, 
kada lietuviai tremtiniai Vokietijoje, 
suburti didesniais vienetais-stovyklo- 
mis minėjo savo Nepriklausomybės 
paskelbimo dieną, prisimindami liku
sius tautiečius, tėvus, brolius ir se
seris, okupuotoje Lietuvoje ir toli
mos Rusijos trėmime jų žiaurų ir be
viltišką likimą, kovojančius mūsų 
brolius ir seses partizanus, — tą dieną 
bent mintimis ir širdimis bendrau
dami su jais.

Reikia manyti, kad dar šiais me
tais išemigruos bent 8O°/o mūsų trem
tinių į įvairius laisvės kraštus, pla
čiai išsisklaidys po kitus pasaulio že
mynus. Laimingesni bus tie, kuriems 
teks apsigyventi tokiose vietose, kur 
yra skaitlingesnl mūsų tautiečių sam
būriai.

Mūsų tauta, būdama gyva, veržli, 
atspari, darbšti, sumani, sąmoninga, 
susipratusi ir kultūringa, siekdama 
laisvos nepriklausomos Lietuvos at
statymo, savo tautiečiuose turi sti
printi ir ugdyti lietuvišką tautinę 
kultūrą, išryškindama tautos verty
bes, mokyti ir pratinti galvoti ir Jausti 
lietuviškai, sekti kovojančios tautos 
plakimą ir tinkamai derinti savo 
veiksmus su kovojančia tauta. Ug
dydami būdingą savąją lietuvišką 
kultūra, būsime kūrinti Tauta, drau
ge ugdanti ir pasaulinės reikšmės 
vertybes, Tauta lygiateise ir naudinga 
pasaulio tautų šeimoje, Tauta, iš ku
rios ir kitoms tautoms būtų ko pasi
mokyti.

Todėl emigracijoje turėsim kovoti 
su įvairiais galimumais, pagundomis 
ir spaudimais ištautėti, turėsime su
gebėti atsispirti visokiems nutautimo 
veiksmams.

Per 24 nepriklausomo gyvenimo 
metus mūsų tauta, daug nuveikusi 
ir pažengusi, dar nespėjo išlyginti 
mūsų šviesuomenės praeityje pada
rytų klaidų, įpratinant galvoti ir 
jausti lietuviškai, atkurti būdingus 
lietuvių tautinius bruožus ir būdą, 
nusikratyti svetimybių, pakankamai 
priauginti savų lietuviškų asmeny
bių. Be to, mūsų Tauta nebuvo pa
ruošta nė staigiom okupacijom, nė 
tremties gyvenimui.

Ir tremtyje, pagrimzdę į kasdieni
nes smulkmenas ir kovą už pilvą, 
nedaug kam rūpėjo mūsų tautinė kul
tūra, žūtbūtinis reikalas stiprinti tau
tiškai bent tremties tautiečius, kad 
išlaikytų ir plėstų taip sunkiai įgy
tas tautines žymes ir vertybes. Net 
mūsų tremties mokyklose permažai 

. ir paviršutiniškai buvo kreipiamas 
dėmesys į jaunimo tautiškąjį auklė
jimą. Taip pat ir stovyklose, kur bu
vo susispietę pakankamai inteligen- 
tinių pajėgų, gebančių padėti ben
druomenę tautiniai stiprinti ir ugdyti, 
nors ir būta pakankamai atliekamo 
laiko, šiais opiais mūsų Tautai klau
simais tik retkarčiais buvo ruošia
mos paskaitos, tačiau jos buvo pri
puolamos, be iš anksto paruošto pla
no, be sistemos, dažnai net buvo pa
mirštama paminėti lapkričio 23 d., 
sausio 15 d. ir kt.

Nors mūsų vadovaujantieji veiks
niai šiuo reikalu nepasižymėdavo va
dovaujančia ranka, sugebėjimu pla
ningai ir sistemingai organizuoti 
bendruomenes tautinį ugdymą, pri
traukiant pajėgias ir gebančias as
menybes, kurių turėjome apsčiai, net 
perteklių, vis dėlto atsirado pavienios 
asmenybės, supratusios tautinės kul
tūros išlaikymo gyvibinę reikšmę 
mūsų Tautai, kurios kad ir be vado
vaujančių veiksnių paramos, dažnai 
net jų kliudomos, sunkiai versdamie
si, ėmėsi šio atsakingo darbo, neleis
dami mūsų tremties bendruomenei 
dar daugiau smulkėti, apsnūsti. Gar
bė mūsų periodinės spaudos vado
vams, vertingų knygų leidėjams, me
niškų tautinių dirbinių ir rūbų ga
mintojams ir visiems tiems, kurie ir 
kūrė mūsų tautinę kultūrą, čia trem
tyje, sunkiomis, nepalankiomis sąly
gomis. Jei vadovaujančių veiksnių 
būtų iš pradžių visu tuo susirūpinta,

LTB Centro Komitete Hanau yra 
gauti šiems asmenims svarbūs doku
mentai;

Alfonsui Kaireiiui
ir

Alfonsui Valiuliui.
Šie asmens prašomi artimiausiu 

Mitu atšilk r .1. LTB

Rasdami įvairių kilčių ar tautų 
vardus vietų pavadinimuose, mes tam 
tikrais atvejais galime spręsti, jog čia 
kitados gyventa tos kilties ar tautos 
žmonių ir būtent jų būta mažumos, 
ateivių, nes paprastai tokiais vardais 
pramenamos mažumos, įsikūrusios 
daugumos tarpe. Daug po visą Lie
tuvą paplitusių yra gudo vietovar
džių (Gudai, Gudeliai, Gudkiemis, 
Gudlaukis, Gudbalė..). Rytinėje Lie
tuvoje nemaža ir totorlnių kai
mų (Totorių, Tatoriškių, Totorkie- 
mio, Totorviečių...). Beveik nėra 
Lietuvoje vokietintų gyvenamų 
vietų, berods, tik vieną (Did. Lietu
voje) Vokietėlių k. (Vilkaviškio aps.) 
teišskyrus. Tai dėl to, kad, viena, 
vokiečio vardas plačiau Lietuvoje te- 
paplito vėlesniais laikais (jau daugiau 
yra Vokietaičių pavardžių); antra, 
dalis vokiečių sodybų ieškotina Prū
selių, Prūsiškių, Prūsokų ir pan. vie
tovardžiuose, nors vėl ir p r ū s o var
du Lietuvoje įvairiose vietose, ne tik 
vokiečiai, bet ypač evangelikai, liu- 
teronys vadinami, apie pravardžiavi
mus jau nekalbant.

Labai pamokančių žinių vietovar
džiai teikia baltų kilčių bei tautų 
praeičiai pažinti. Pvz. Latvių, Lat
velių, Latviškiu kaimai, išsiskirstę 
Latvijos pasieniu, gali rodyti, kad 
juose apsigyveno, ir būtent ne vė
liau kaip nuo tų kaimų vardų atsi
radimo, latviai, nes jiems čia, į 
pasienį, nebuvo sunku persikraustyti. 
Daug svarbesni vietovardžių liudiji
mai apie baltų kiltis, kurios jau prieš 
kelis šimtus metų yra išnykusios, 
išmirusios bei ištirpusios šiandieni
nėse tautose, jų tarpe ir lietuviuose. 
Jei ne vietų vardai, mes šiandien, ga
lima sakyti, nieko nežinotume apie 
kuršius, sėlius ir kai kurias kitas 
išnykusias mūsų gentis. Pvz. Kur
šai, Kuršiai, Kuršukai, Kuršiškiai, 
Kuršėnai Žemaičiuose primena kur
ši u s - o Šėlos kaimas (Tauragnų 
vis.) išlaikė vardą baltų kilties sėlių, 
dar XIII a. gyvenusių nedidelėmis 
lietuvių tarpe rytų Lietuvoje.

Visais minėtasiais atvejais reikia 
būti labai apdairiam ir atsargiam 
sprendžiant apie vietovės praeitį iš 
vietovardžio turinio. Mat, viena, dalis 
vietovardžių gali būti perkeltinių, 
gyventojų ateivių atsineštų iš kitos 
vietovės. Antra, ir tai neretai, ne
maža vietų vardų esti netiesiogiai

būtų paruoštas šios srities veikimo 
planas, būtų teikiama reikiamos pa
ramos, šiandieną nereikėtų apie tai 
kalbėti, priminti ir kelti šį opų klau
simą.

Sį kartą, deja, jau. yra per vėlu 
susirūpinti tremties bendruomenės 
tautiniu ugdymu, tačiau tautinės sa
visaugos jausmas reikalauja juo susi
rūpinti emigracijoj tuo labiau, kad ga
limybė ištautėti, kai gyvensime išsi
mėtę tarp svetimųjų, yra žymiai di
desnė.

Kadangi kiekvienos tautos ateitis 
yra jos jaunoji priaugančioji karta, 
todėl didžiausias mūsų dėmesys emi
gracijoje turi būti nukreiptas į jau
nimo tautiškąjį auklėjimą ir grūdi
nimą. Svajoti apie savas lietuviškas 
gimnazijas arba net apie pradžios 
mokyklas emigracijoje — tikriausiai 
netenka. Daugiausia gali būti leista 
kai kur privačiai turėti vaikų darže
lius. Todėl mūsų jaunimo tautiškas 
auklėjimas pareis nuo šeimos, nuo 
tėvų. Dažnas, kad ir turėdamas ge
rus norus, nežinos, nuo ko pradėti, 
kaip sistematingai tatai vykdyti. Šiuo 
atveju šeimai didžiausiais talkinin
kais turės būti vaikams, pagal jų am
žių, leidžiami žurnalai, skaitymo kny
gos ir vaikų literatūra. Si literatūra 
pasiekti visas vietoves, kur tik gy
vens buvę DP lietuviai emigrantai. 
Jų kaina turėtų būti prieinama. Būtų 
dar sėkmingiau, jei tai būtų kiekvie
nai šeimai, turinčiai atitinkamo am
žiaus vaikus, siunčiami nemokamai. 
Siam reikalui turėtų būti vienon vie- 
tovėn sutelktos geriausios ir nusima
nančios jėgos, gebančios šį uždavinį 
visu atsakingumu įvykdyti. Kuo grei

Ką pasakoja musų žemė

(12)

čiau tatai bus padaryta, tuo bus ge
riau. Vargu ar pavieniam asmeniniu!, 
be kapitalo, tatai pavyktų. Tremtyje 
nė „Saulutė“, nė „Skautų Aidas“ po 
valiutos reformos neišgalėjo toliau 
būti leidžiami. Tat ar yra, kas tuo 
reikalu rūpinasi?

Po aštuonerių metų daugelis mū
sų jaunimo vis kas kart mažiau su
pranta mūsų iškankintos ir kankina
mos Tautos laisvės siekius, pamažu 
pamiršta, nublunka ir lyg per rūkus 
prisimena gimtojo krašto vaizdus. 
Nepaslaptis, kad priešmokyklinio am
žiaus vaikai paklausti, kurios yra tau
tybės, nevisada drąsiai sugeba atsa
kyti, paklausti, kur jų tėvynė, atsako: 
Ukmergė, Trakų g., o net dar pasi
taiko ir tokių atsakymų: „lageris“ ar
ba 2 blokas ir p. Retas moka ir su
geba paaiškinti, kodėl čia gyvena, 
kuri jo gimtoji kalba ir t.t.

Nepriklausomoje Lietuvoje mūsų 
jaunimo tautiniu auklėjimu daugiau
sia buvo susirūpinęs mūsų ilgametis 
Prezidentas Antanas Smetona. Savo 
kalbose, straipsniuose (žiūr. jo raš
tus) išsamiai gvildeno įvairius tauti
nio auklėjimo klausimus. Ne kas ki
tas, kaip Prezidentas A. Smetona, yra 
parašęs vertingą pratarmę Baden- 
Povelio knygos „Skautų Vadui“ lietu
viškam vertimui, nurodęs joje tauti
nio auklėjimo gaires, apibrėžęs lietu
viško jaunimo vado būdingus bruo
žus, kaip išugdyti tvirto lietuviško 
būdo jaunuolį, reikšdamas viltį, greit 
susilauksiant vadovo lietuviško būdo 
jaunimo vadui auklėti ir ugdyti. De
ja, jo dar nesusilaukėme, o tokio va
dovo kaip tik šiuo metu mums labai 
trūksta.

Lietuvių vietovardžiai
tesusijusių su vardo šaknies žymimu 
dalyku. Pvz. Liepglrlai, Liepkalnis 
gali žymėti ne tik liepų, bet ir 
Liepo(s) girias, kalną, vadi
nasi, vieta gali būti praminta pagal 
asmenį, kuriam ji priklausė, plg. 
Adomlaukiai (Gumbinės aps. k.). Ir 
g u d i n i a i vietovardžiai ne visi 
reiškia gudą „beloruss, Weissrusse“: 
vienur tokie vietovardžiai yra pavar- 
diniai, kurie vėl ne visi težymi slavų 
tautos narį (gudais kitų lietuvių kar
tais vadinami ir lietuviai rytiečiai, o 
Maž. Lietuvoje, bent anksčiau, vadi
no vad. lenkinės Lietuvos žmones); 
kitur vietos vardas gali būti pramin
tas nuo tam tikro augalo (plg. g u d - 
karklis, gudažolė), ir t.t. Sk. 
mano str. „Lietuvių pavardės ir jų 
kilmė“ (Liet. Žodis Nr. 19—24). O to
kie Kuršiai, Kuršellal tik iš dalies 
tegali rodyti tų vietovardžių iškilimo 
laiku lietuvių tarpe buvus įsikūrusių 
kuršių; kiti gali būti vėl pavar- 
diniai ar pravardiniai (plg. Kuršis, 
Kuršys, Kuršas). O tokiu atveju ne 
būtinai atitinkamoje vietoje turėjo 
gyventi kuršių kraujo atstovų: taip 
galėjo būti pramintas žmogus dėl tam 
tikrų savo asmens ypatybių, pana
šiai kaip pvz. lietuvis esti pramena
mas amerikonu, prūseliu, žydeliu ir 
t.t. Vėl Kuršio pavarde žmogus (jei 
ir nuo tikro kuršio pramintas), da
vęs vietai savo vardą, galėjo čia ap
sigyventi atkilęs visai iš kitos Lietu
vos vietos. Taigi apie kuršių sody
bas tokiais atvejais tenka spręsti at
sargiai, ieškantis daugiau duomenų, 
sutartinai tą pat liudijančių. Lygia 
dalia ir Latviai, Latveliai gali būti 
pavardinio bei pravardžiuojamo ki
limo.

Dažnai tikslesnių išvadų praeičiai 
bei sodybų istorijai leidžia pasidaryti 
vietovardžių lytis, forma. Sakysime, 
iš to, kad Žemaičiuose (Skuodo, Ak
menės, Vainuto vis.) yra kaimai, var
du Kivyliai, o Jūžintų vis. Civyliai, 
išvedama, jog lietuviams įprasto 
minkštojo k išvertimas į č nėra lie
tuvių, bet tos vietovės senesniųjų 
gyventojų, sėlių, padaras. Arba, kaip 
pastebi Būga, Šešupės intako vardas 
Kirsna yra greičiausia sūduvių (jo- 
tvingų) bei prūsų mintas: viena, prū
sų pažįstamas žodis kirsnan „juo
das“ (plg. liet. Juodupis, Juodmena); 
antra, jei tas vardas būtų lietuviš-

Neteisingi argumentai
ARCH. VYT. PELDAVICIUS

Kas š. m. Vasario 5 dn. „Mūsų 
Kelias“ laidoje skaitė straipsnį „Dai
lininkai ir architektai“, — tas galėjo 
sau susidaryti neteisingą pažiūrą apie 
architektą, arba būti suklaidintas tei
singai suprantąs statybos menininką 
ir jo uždavinius.

Žodis architektas — statybos me
nininkas yra senai nusistovėjusi są
voka. Vakarų Europos arba anglų- 
saksų pasaulio piliečiai inžinieriaus 
ir architekto vardų nemaišo, nors ne
manau, kad jie visi žinojų esminį 
skirtumą, akademinį laipsni ir kitus 
niuansus. (Neliesiu architekto paruo
šimą, mokyklą, akademiją, nes tai 
nekeičia žodžio sąvokos.) Pas mus, 
Lietuvoje, žmonės mėgo žodį „inži
nierius“, o juo tituluodavo ir archi
tektus. Pagrindinė tam priežastis yra 
Vytauto Didž. Universiteto Technikos 
Fakulteto apsolventų išauklėjimas. 
Architektūros skyrių baigę auklėti
niai ir užsiiminėję toj srity prakti
ka, vistiek save vadindavosi inžinie
riais, o visuomenei to ir tereikėjo. 
Žodžiu, pats architektas padėjo „gy
venimui“ keisti savo iškabą j inži
nieriaus.

Dabar kyla klausimas, kas tame 
yra blogo, nesigilinant f tarptautinių 
žodžių netikslingą vartojimą ...?

Architekto darbas yra nebeįma
nomas be visuomenės pagalbos (kon
takto): -miesto planavimas, visokios 
rūšies socialaus pobūdžio pastatai ir 
pan. Trumpai tariant, architektas yra 
gyvenimo formos reiškėjas, o visuo
menės noras ją turėti, ji (forma) tik
tai gali tapti realybe.

Inžinieriui, pav., garvežio kon
struktoriui, visudffienės kontaktas yra 
nereikalingas. Visuomenė suiteresuo- 
ta tiktai pačio garvežio efektu: gerai 
traukia, greitai važiuoja ...

Architektūra yra menas. Visuo
menė ja gėrisi, arba neigia ir ją in
teresuoja ne tik jos praktiškas rezul-

Dr. J. Kantrimas

kas, tai šiandien lietuviai jį ištartų 
Kiršna (nes jie po r senąjį s verčia 
š). Tačiau ir tokiais atvejais ne vi
sada išvados gali būti vienareikšmės. 
Pvz. Būga teigė, jog Leipalingio var
das savo ei vietoj lietuvių i e (lei- 
p a : liet, liepa) rodąs, jog čia ka
daise gyventa jotvingų, prūsų kilties. 
Tačiau ši išvada yra galima, bet nėra 
būtina, jei jos kiti duomenys nepa
remia: kaip minėjau, vietų pavadini
muose neretai vardai lieka izoliuoti 
nuo bendrinių žodžių, ir gali tuo bū
du išlaikyti senesnių, nepakitusių ly
čių. Kadangi seniau visi baltai yra 
turėję 1 e i p a „liepa“, tai ši lytis ir pa
čių lietuvių krašte galėjo vietovar
dyje .išlikti nepakitėjusi, vad. Leipa
lingis galėjo išlikti nepavirtęs į lau
kiamąjį lietuvių Liepalingį, ypač kad 
vietovardis dėl savo dvigubos priesa
gos buvo gerokai nutolęs nuo ben
drinio liepos vardo. Pvz. Vilniaus 
krašto upė Žeimena, į pietus nuo 
Švenčionių (plg. ir vietovę Žeimiai, 
pavardę Žeimys), nors turi ei vietoj 
laukiamojo lietuvių i e (plg. žiema), 
vis dėlto vargu ar gali būti laikoma 
prūsų mintu vardu, nes dabartiniai 
tyrinėjimai, archeologiniai duomenys 
neleidžia taip toli į rytus nukelti 
prūsų sodybų. (Pabaiga kitame Nr.)

V. Pėteraičio lietuviškas angliškas žodynas
Prieš kurį laiką pasirodžius Br. 

Beržinskų ir V. Minkūno išleistam 
Angliškai lietuviškam ir vokiškam 
žodynui, buvo greit pasigesta an
tros, lietuviškai angliškos, to žodyno 
dalies. Tie, kuriems teko turėti rei
kalo su vertimais į anglų kalbą, to
kio žodyno buvo ypač pasigedę. Ne 
visad buvo galima gauti ir kitom 
kalbom gerą žodyną. Be to, ne vi
siems įmanoma ypač gerai mokėti 
dar kuria, kitą svetimą kalbą. Šią 
senokai jaustą spragą mūn užpildė 
V. Pėteraitis Lietuviškai anglišku 
žodynu, kurį išleido M. Sutkevičius 
Miunchene. Tai didoko formato, 569 
pusi, žodynas, su skaičių, matų, ne
taisyklingų veiksmažodžių priedu. 
Žodžių jame telpa tarp 40 ir 50 
tūkstančių. Tad kiekvienam vertimo 
reikalui tiekos žodžių gali užtekti. 
Žinoma, dauguma žodžių, kaip bar
barizmų, praktiškai nebus panaudo- 

tatas, bet ir jos forma, erdvė, žodžiu, 
ji turi visuomenei „kalbėti". Iš to 
galima padaryti išvadą, kad archi
tektas turi jausti gyvenimo pulsą, bū
ti tarp visuomenės ir bendromis jė-. 
gomis pareikšti gyvenimo formą. 
„Moderniškas“ anglų architektas pra
dėdamas perstatyti arba saniruoti 
miestą, pirmoje eilėje kreipiasi į 
miesto gyventojus, prašydamas jų 
bendradarbiavimo. Socialaus gyveni
mo koncepcijos architektą dar dau
giau verčia bendradarbiauti su vi
suomene. Nesunku dabar suprasti, 
kad bet koks architekto vardo tuš- 
šavimas neigiamai atsiliepia į kon
taktą su visuomene, tuo pačiu J jo 
darbą, į jo „Aš“, — jis darosi jai 
svetimas — „inžinierius“.
Mane labai nustebino, kada archi
tektas p. T. Vizgirda minėtame • 
straipsny rašo: „Lietuvos architektų 
priklausomybė Lietuvių Inžinierių 
Draugijai yra ir lieka visai aiški ir 
neginčytina, išplaukianti iš mūsų 
krašto specifinių sąlygų“-

Kiekvienam tai perskaičius kyla 
klausimas: o kodėl ne atvirkščiai? 
Inžinierius yra išmokslintas techni
kas, o architektas yra statybos me
nininkas, bet jau draugijoje pasta
rasis „priklauso“ pirmajam. Kodėl?? 
Argumentų tam pateisinti nėra! Spe
cifinės krašto sąlygos reiškiasi jo sta
tybos formose, bet ne architektūros 
moksle, žodžiu, p. T. Vizgirdos tvir
tinimas yra iš piršto išlauštas.

Tas pats p. T. Vizgirda be pagrin
do nervinasi dėl įkurtos „Pasaulio 
Lietuvių Dailininkų ir Architektų 
Sąjungos“. Mūsų dabartinis tremti
nio gyvenimas ir blaškymasis po visą 
pasaulį verčia mus jungtis į dides
nius vienetus. Menininkai jungiasi 
į krūvą. Kas tame yra blogo? Jau 
pats kontinentinis mąstąs yra svei
kintinas, o nėra jokio reikalo įrodinėti, 
kad architekto profesija yra daug gi- 
miningesnė su laisvojo meno daili
ninkų profesija, ne kaip, pav., su ma
tininkų, chemikų ar elektros inžinie
rių ...

Bendrau, lietuvių architektų yra 
mažai. Tremtyje, mūsų kultūrinėje 
kovoje, architektai bus daug naudin
gesni susijungę su dailininkais, todėl 
minėtos sąjungos įkūrimas yra tei
giamas reiškinys.

P. T. Vizgirda dar mėgina įrodi
nėti apie lietuvių inž. Draugijos tra
dicijas ir tuo pačiu dar „tvirtesnį" 
jai architektų „priklausomumą“. Jis 
rašo:... „Lietuvių Inž. Draugija Už- 
sienije. Tai yra tradicinis tęsinys 
Lietuvių Inž. Draugijos Lietuvoje“. 
Pirmasis Lietuvoje lietuvių inž. su
sibūrimas vadinosi: „Lietuvių Inži
nierių Sąjunga“ (Jai įsikūrus Lietu
voje praktikuojančių architektų te
buvo du ir jie priklausė dailininkų 
Draugijai). 1927 m. įsikūrė: „Lietu
vių Inžinierių ir ARCHITEKTU 
Draugija“. Vėliau abu susibūrimai 
sustabdė veiklą ir buvo įkurtas tiktai 
vienas pastarosios vardu. Dabartinė 
Lietuvių Inž. Draugija Užsienyje ar
chitekto vardą išbraukė. Nuo 1923 
metų iki šiol lietuvių inž. Draugija 
jau turi trečią vardą (trečius įstatus) 
ir viename pasivadinime architektr 
vardą įrašo, o kitame išbraukia) žo 
džiu, kaip jiems patinka, nes sulyg 
p. T. Vizgirdos architektų priklau
somybė inž. Draugijai yra neginčy
tina!

Įdomu, ką p. T. Vizgirda nevadi
na tradicijomis?

jama, bet užtat turim neblogą apy
pilnį lietuvių kalbos žodyną, kuriame _ 
telpa svarbiausieji tiek gyvosios, tiek 
rašomosios kalbos žodžiai.

Žodyne ypač anglų kalbą prade
dantieji pasiges ištarimo angliškųjų 
žodžių. Autorius sakosi jo nepridė- 
jęs, kad neišeitų, dvigubai didesnė 
knyga. Tačiau praktiniam reikalui 
gal būtų buvę galima apsieiti be 
daugelio mažiau ar itin retai var
tojamų žodžių. Be to, kišėninis for
matas gal būtų buvęs irgi parankes
nis. Bet tai antraeilis dalykas. Svar
biausią kruopščiai ir atsidėjusiai pa
ruoštas žodynas, kuriuo visose aplin
kybėse bus galima išsiversti. Gražiai 
ir geram popleryj išleistas žodynas 
pateisina ir savo kainą. Beieškan
tiems ištarimo, teks turėti ir minė
tąjį Angliškai lietuvišką žodyną.
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Rūpesčiai dėl 70.000.000 dolerių Sportinės spaudos puslapiuose
Prancūzijos rytuose, Colmare, gy

vena angliakasis Antoine Siber. Tru
putį naivus, bet, kaip sakoma, dūšios 
žmogus. Pavardės tai daugelis iki 
šiol net ir nežinojo. Klebonas, me
ras, mėsininkas, skerdžius, vaikigai- 
liai vadindavo tiesiog vardu: „Antoi
ne, kaip einasi“.

Antoine turi toli priemiestyje ma
žą barakėlį, kurį savo rankomis pa
sistatė ant karo meto sugriauto na
melio pamatų, pats verdasi valgyt, 
nuo ryto iki vakaro dirba. Jis turi 
keletą darbo draugų, su kuriais kas
dien išgeria stiklą alaus. Antoine Si
ber dabar 54 metai. Nė karto neve
dęs, taigi rūpesčių kaip ir nebuvo. 
Bet kaip sakoma, Viešpats nė vieno 
nepalieka be rūpesčių. Ir mūsų An
toine dabar turi daugybę rūpesčių.

Istorija pasideda 1919 metais. Vie
ną dieną anuomet Antoine gauna iš 
jau pamiršto dėdės Amerikoje laišką. 
Laiškas trumpas ir aiškus: „Aš esu 
turtingas. Jeigu nori, tai aš tau at
siųsiu pinigų ir važiuok pas mane.“

Amerika! Antanui — tai nieko 
nesako. Jis nėra toliau už savo vals
čiaus buvęs. Taip toli! Ne! Antanas 
nevažiuos. Čia jo mažas namelis, čia 
keli draugai.

Berods už metų Antoine Siber pa
siuntė žodelį dėdei: „Aš turiu namelį 
ir draugus, tai ko man bereikia? Toli 
ta Amerika, nenoriu taip toli trenk
tis. Laikykis sveikas.“

Tuo ir būtų pasibaigusi ši miela 
Istorija. Bet 1938 metais Antoine Si
ber gauna antrą laišką iš Amerikos, 
šį kartą iš vieno banko WaStngtone. 
Banko direktorius trumpai drūtai 
dėsto:

„Mister Gamba, cigarų karalius 
USA yra miręs ir visą savo turtą (70 
milijonų dolerių) palieka vienintė- 
liam savo vaikaičiui, Antoine Siber, 
Colmare."

Bet staiga prasideda karas, kol Si
ber spėja pagalvoti, ką tai reiškia, jis 
yra mobilizuojamas ir išvyksta į 
frontą.

Kai iš fronto 1945 metais grįžta, 
neberanda savo namelio: jį sunaikino 
karo metu. O su nameliu žuvo ir to 
banko Washingtone laiškas ...

„Tiek to“ galvoja Siber. Iš pir
mos dienos stveriasi darbo ir pasista
to barakiuką, kuriame ir dabar gy
vena, vėl grįžta J kasyklas, vėl su 
draugais geria alų, dėl „meilės“ ne
kvaršina sau galvos.

Kartą* Antanas išsikalba tai su 
draugu, tai su klebonu, kad prieš 10 
metų jis buvo kažkokį tai laišką ga
vęs ... Pamažu klebonas įkalba mė
ginti susižinoti su Washingtonu.

„Jei norit rašykit“, sako Siber. 
„Aš tai tingiu, o gal jau ir to banko 
nebėr.

Klebonas imasi žygių ir nesenai 
suranda šitą banką. Direktorius ap
sidžiaugia, kad, pagaliau, atsirado 
Antoine Siber, praneša, kad visi 
70.000.000 dolerių tebėra ir ne tik te
bėra, bet gerokai papildyti procen- 

. tais...
Nuo čia prasideda Antoine Siber 

rūpesčiai. Tūkstančiai lankytojų, 
nuotraukos laikraščiuose, gyvenimo 
aprašymai...

Pasirodo, kad Antoine Siber tikrai 
žemaitiško būdo. Ir dabar jis dar gy-

Brito plunska...
(Atkelta Iš 3 pusi.)

masės mestos į antpuolį. Von Kleist 
nuomone, kariai įgyję patyrimo tapo 
gerais kovotojais.

Gen. von Dittman prideda, kad 
rusus buvo bepig nugalėti dėl jų di
delio pasyvumo — neveiklumo. Šiuo 
požiūriu nuo Kutuzovo laikų mažai 
pakitėją. Von Rundstadt, von Kleist 
ir Manteuffel nuomone, sovietų šar
vuočiai buvę geri. Dėl karinės vado
vybės nuomonės esančios gana skir
tingos. Tačiau visi sutaria, kad 1941 
m. ji ne ko yra buvusi verta. Toji 
vadovybė vėliau pamažu tobulėjo. 
Apie Budionnij sovietinių karių tarpe 
buvo pasakojama: „Vyras su perne
lyg dideliais ūsais, bet mažu protu..“ 
Tačiau, tas vyras yra dabartinis kraš
to apsaugos ministeris.

Sovietiniai vadai visuomet iš pa
valdinių reikalauja „kažko negalimo“. 
Blumentritt gražiai aptaria du pasau
liu: „Rytai ir Vakarai — du pasauliai, 
kurie vienas kito pilnai nesupras. So
vietai visuomet liks sfinkso klausia
muoju ženklu“.

Liddell Hart kalbėjo apie praei
ties dramą. Bet sfinksas užduoda eilę 
klausimų ateičiai. Nesugebėjimas sa
vo metu atsakyti į tuos klausimus ir 
sudarys ateities dramos skirsnį, ku
riam gal užtektinu spartumu nūdieną 
ruošiamasi. G. Rymantas 

vena savo barakėlyje ir svarsto, kas 
čia įvyko. Vis dar kasa anglis, ver
dasi valgyt, tik draugų skaičius prie 
alaus gerokai padidėjo.

Ištiesų — milijonai Antanui ne
duoda ramybės. Jis kasdien gauna 
pundus laiškų, kuriuos paštas vežte 
atveža. Antanas mėgsta juos skaityti, 
nors visų jokiu būdu neįstengia. Iš 
tų laiškų jis sužino, kad jis labai my
limas ir gerbiamas žmogus, kad jis 
labai išmintingas, kad nepaprastas, 
kad tiesiog pasaulio centras. Toliau 
seka prašymai. 70 milijonų dolerių 
sudaro daug milijardų franku. Tai 
daugelis prašo: „Jūs esate turtingas, 
tai ką Tamstai reiškia vieną milijoną 
perleisti man.“

Kiti mėgsta rašyti: „Mano senelis 
gimęs taip pat Colmare“. Dar kiti: 
„Mano tėvas vadinosi taip pat An
tanas, kaip ir Jūs.“

Moteriškės mėgsta pridurti: „Ma
no vyras yra panašus į Jūs.“ Ka
dangi Siber dar jaunikis, nors ir 54 
metų, tai gauna šimtus tūkstančių 
meilės laiškų.

Viename laiške kažkoks moksli
ninkas siūlosi ypatingai pasitarnauti 
prancūzų aviacijai, išplečiant Brėguet 
ir Blėridt bandymus. Bet Antoine 
Siber tuo nesusidomi: jis nė karto 
negirdėjęs apie Blėriot ir Brėguet...

• Be Molotovo ir Višinskio pakeiti
mo, Sovietų komisarų taryboje pa
keistas dar mašinų ir įrankių gamy
bos ministeris Jafomov ir paskirtas 
premjero pavaduotoju. Jo vieton pa
skirtas J. Kostouzov. Vakarų diplo
matai mano, kad šie pakeitimai susi
ję su kai kurių pareigų, iki šiol at
liekamų paties Stalino, perdavimu 
pavaduotojams, nes Stalinas jau varo 
69 metus.

Sovietų Sąjungos karo reikalams 
biudžetas šiemet yra žymiai didesnis 
negu jis buvo 1948 m. ir didesnis už 
britų visą biudžetą. BBC pranešimu 
karo reikalams per ateinančius me
tus bus išleista 79 milijardai rublių.

Lenkijos karo biudžetas šiais me
tais padidintas daugiau negu 50% ir 
sieks 35.000.000 svarų, pernai buvo 
21.250.000 sv. (angliškų).
• Sovietų Sąjungos delegacijos na
rys — V. Gubičev prie J.Tautų ir 
JAV teisingumo departamento tar
nautoja panelė Judita Caplan suimti 
ir patalpinti kalėjime, nes įtarti šni
pinėjimo aferoje, svarbių informaci
jų perdavime. Rusų šnipas palaidžia- 
mas už 100.000 dolerių, o amerikietė 
Kaplanaitė už 20.000 dol. užstatą. Ru
sas netenka J.Tautų diplomatinio 
imuniteto.

Sovietų ambasadorius p. Paniuš- 
kinas reikalavo paleisti, bet tai jam 
nepasisekė. (AP)
• Irano vyriausybė įspėjo Sovietų 
žinių agentūros „Tass“ koresponden
tą Novochatny, kad daugiau nesiųstų 
tendencingų žinių, kurios kenkia 
krašto saugumui. Jam'pagrąsinta iš
trėmimu. (R)
• D. Britanija yra pasiūliusi sku
biai sušaukti Londone ar Ottawoj 
britų karalijos konferenciją dėl ko
munistų klausimo aptarimo. Vyriau
sybės informatorius pareiškęs, jog 
pasitarimai vykstą jau su Naujosios 
Zelandijos, Pietų Afrikos, Ceilono, 
Pakistano ir Kanados vyriausybėmis. 
(AP)
• Matyas Rokosi Vengrijos komu
nistų partijos vadas ir premjero pa
vaduotojas (kilmės žydas) puolė Va
tikaną, kuris tarnaująs Amerikos im
perializmui ir kuris rengiąsis suda
ryti Dunojaus katalikiškų kraštų uni
jos monarchija. Bet tos pastangos 
nuėjusios niekais, nes Vatikanas sa
vo interesus susijęs su amerikiečių 
imperializmu. Komunistų vadas už
baigė šitokiu melo sakiniu: „Vatika
nas nenori susitarimo ir taikos, bet 
karo ir neramumų“. (Išeina, ką ko
munizmas vykdo ir siekia, tą primeta 
kitiems, norėdami suklaidinti liaudį, 
tačiau tai nepasiseks ilgai meluoti, 
red.).
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Viena draudimo bendrovė siūlosi 
visą amžių juo rūpintis, kita bendro
vė — rūpintis jo kelionėmis... Ir 
taip panašiai, net iki fantastiškų pla
nų taikai išlaikyti ir mokslui pakelti.

Yra ir konkretesnių planų: Vil
lers klebonas Auguste Rėmi nori įtai
syti savo parapijai elektrinius var
pus, o vikaras Jules Etriliard iš Per- 
ros-Juiree siūlo vargonus nupirkti. 
Daug klebonų atsiliepė į pagelbą.

Viena poniutečka rašo:
„Aš svajoju pastatayti didžiulę 

fantastišką pilį, kur sutilptų visi nu
skriausti vaikai. Man reikia 20 mili
jardų frankų. Gal liktų kokie du pa
taupant“. .,

Miestelio būrmistras siūlo pasta
tyti didelius namus visam miestui. 
Žodžiu — Siber turi daug pasiūlymų, 
kaip šitą milžinišką palikimą likvi
duoti.
, Bet, kaip rašoma, Antoine Siber 
nesiskubina. Kiek spėja, laiškus skai
to, pasiūlymus svarsto, bet iš bara
kėlio nesiskubina. Tik su prieteliais 
prie alaus nuolat skundžiasi: „Sunku 
žmogui gyventi, kai dėdė palieka tiek 
daug milijonų.“

Taip — tai taip!. Bet net valdžiai 
rūpesčio kelia Šis mielo Antano lėtu
mas: ko gero paliks tie milijonai 
Amerikoje... Z. Ubr.

........  ------------------ ■ ----------------r

Įvairios žinios
• Sovietai Vienoje uždraudė platin
ti, išleistą socialdemokratų antiko
munistinę brošiūrą. Brošiūra buvusi 
platinama visose zonose.
• JAV aviacijos šefas generolas H. 
Vandenberg atvyko j Angliją, o iš 
čia vyksta Vokietijon patikrinti avia
cijos bazių. (R)
• Indijoje organizuotas komunistų 
geležinkelininkų streikas nepasisekė. 
Per 1000 komunistų yra suimtų. (BBC)
• JAV užsienių reikalų ministeris 
p. Dean Acheson vienos siuvėjų gil
dijos pripažintas geriausiai apsiren
gęs Vyriausybės tarpe. Prezidentas 
Trumanas užimąs antrąją vietą. (UP)
• Danijos užsienių reikalų ministe
ris p. G. Rasmussen pareiškė, kad 
vyriausybės sluoksniuose neabejoja
ma, jog Danija turinti žiūrėti į Va
karų demokratijos ir Atlanto paktą, 
siekiančio taikos ir saugumo. Jis nu
rodė, kad dabartiniame pasaulyje ne
galima paskirai sudaryti taikai eg
zistenciją. (AP)
• J.Tautos 14 balsų prieš 3 (Rusi
jos, Baltgudijos ir Lenkijos) patvir
tino amerikiečių prašymą, kad būtų

LTB ŠVIETIMO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

švietimo Valdybos raštinė 
iš Kassel-Mattenbergo perkelta 
j Hanau. Visais reikalais rei
kia kreiptis į (16) Hanau, Lam- 
boystr. 84, Litauisches Lager.

Mokslo cenzo dokumentų 
sudarymo reikalais kreiptis į 
Matą Krikščiūną, (21a) 
Detmold-Llppe, Witje- 
str. 14.

Jokiais švietimo reikalais į 
Kassel - Mattenbergą prašoma 
neberašyti. «

švietimo Valdyba

LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTO 
PARODA

1949 metais kovo’15 d. Frelburge, 
Augustiner Museum patalpose, įvyk
sta Pirmoji Lietuvių Dailės Instituto 
Paroda.

Parodoje dalyvauja: AUGIUS 
Paulius su 13 darbų, BAKIS Juozas 
— 17 darbų, DARGIS Alfonsas — 7, 
KAUFMANAS Povilas — 2, PETRA
VIČIUS Viktoras — 16, RATAISKIS- 
RATAS Vaclovas — 12, VAIČAITIS 
Adolfas — 11, VALEŠKA Adolfas — 
11, VALIUS Telesforas — 14, VILI
MAS Liudas — 4, VIZGIRDA Vik
toras — 10 ir ZIKARAS Teisutis — 
2 darbais.

KANADOS ŽVAIGŽDĖ LEIDŽIASI?
Pastaruoju metu žiemos sporto mė

gėjų žvilgsniai buvo nukrypę į Stock- 
holmą, kuriame ant ledo parketo bu
vo vykdomos pasaulio ledo ritulio 
pirmenybės. Favoritais buvo laiko
mi: Kanada, USA, Švedija ir Čeko
slovakija. Beje, kaip žinome, čekai 
nelabai daug vilčių buvo sudėję į lau
rų vainiką, kadangi per paskutinius 
mėnesius, begastroliuodami po Euro
pos sostines, didesnę dalį savo iški
liųjų žaidikų „išbarstė“ (Jie atsisakė 
grįžti namo!) Nežiūrint to, per šias 
pirmenybes vis dėlto jie išplėšė 1949 
m. pasaulio leido ritulio meisterio ti
tulą! O kanadiečiai? Iki karo jie bu
vo europiečiams „neįkandami“. Ta
čiau 1947 m. Pragoj, laike pasaulinių 
pirmenybių, juos „nuvirkdo“ čekai. 
1948 m. St. Moritz’e, laike pasaulinės 
žiemos sporto olimpiados jie vėl „iš- 
sikapoja“ meisterystę. Po pereitų 
metų pirmenybių, pikti liežuviai pra
dėjo skleisti gandus, kad Kanados 
žvaigždė leidžiasi... Priežastis — Ka
nadoje per daug proteguojamas pro
fesionalizmas. Po pastarųjų pirme
nybių Stockholme, ledo ritulio eks
pertai teigia, kad jeigu ne jėga, ne 
žiaurumas ir brutališkumas, kanadie
čiai būtų buvę priversti pasitenkinti 
3-ja ar 4-ja vieta. Sį kartą pirmeny- 

patikrinta vergų darbas. Pasiūlymas 
perduotas JT socialinei ir ekonomi
nei Tarybai. Sovietai siūlė patikrini
mą pavesti profesinėms sąjungoms, 
kurios komunistų yra dominuojamos, 
bet jų pasiūlymas buvo atmestas.
• Prezidentas Trumanas kreipėsi į 
Kongresą nurodydamas, kad dabar
tinės gynybos ministerio galios yra 
labai ribotos, jis pridūrė, kad mini- 
sterlui būtų suteikta atitinkama at
sakomybė ir autoritetas. Jis taip pat 
rekomendavo paskirti vyriausią ka
riuomenės štabo viršininką visoms 
trims kariuomenės ginklų rūšims.
• Budapešte nuteista trylika dvasi
ninkų, jų tarpe tris katalikus kalė
jimo nuo vienierlų iki 8 metų, šių 
byla buvo siejama su kardinolo Min- 
szėnty kaltinimais.
• Daily Mali reporteris praneša, 
kad surastas prieš šimtą metų din
gęs minuęto ir trio Nr. 3 in C Major, 
Mozarto rankraštis, jo paties ranka 
parašytas. Dabar jis yra Londone. 
Vienas esąs šešių minuetų, kurie bu
vo parašyti 1769 m. Salzburgo kar
navalui. Šis rankraštis buvęs suras
tas Budapešte vienoje knygų parduo
tuvėje.
• Argentinoje smarkiai pasisakė 
opozicija. 50 opozicijos narių parla
mente suplėšę prezidento Perono pa
siūlytos konstitucijos reformos pro
jektą, ir, sviedę ant Perono šalininkų 
suolų, protestuodami išėję iš parla
mento. Nesutarimas svarbiausia ki
lęs dėl prezidento rinkimų sąlygų. 
Pagal 1895 metų konstituciją, Argen
tinoje prezidentu antrą kartą negali 
būti renkiamas, nepraėjus mažiausiai 
6 metams. Gi Peronas nori, kad j, 
rinktų dar 1952 metais.
• Britų užsienių reikalų ministeri
jos kalbėtojas atmetė Graikijos ko
munistų propagandą ir apkaltino 
juos už planavimą sudaryti nepri
klausomą Makedoniją. Balkanuose 
komunistai taip pat paneigė susita
rimą dėl autonominės Makedonijos 
konstitucijos, pagal kurią būtų 
įjungta dalis Bulgarijos, Jugoslavijos 
ir Graikijos. Graikijos komunistų 
tikslas atplėšti dalį Graikijos terito
rijos, kurioje 90% gyvena tikrų grai
kų. Spėjama, kad Markos buvęs 
priešingas slavizmo ekspansinei po
litikai ir todėl jis pašalintas. (AP)
• Kominfonnas iškedena vokiškus 
komunistus ir paruošia bei paln- 
struktuoja, kaip reikia veikti, kad 
efektyviai diskredituotų vakarų Vo
kietijos organizuojamą vyriausybę ir 
kenktų okupacinėms vyriausybėms. 
Solingene buvo susirinkę trijų zonų 
komunistai, dalyvaujant kominformo 
agentams iš svetur. (HT)

bių geriausias žaidikas buvęs ne ka
nadietis, bet čekas Kanopasek, po jo
— amerikietis Mather.

ĮVYKIS NUSIRENGIMO KAM- s 
BARYJE

Po pirmenybių rungtynių Švedlja- 
Kanada, kurių metu švedų žiūrovai 
veržėsi į aikšfę „apraminti“ kanadie
čius dėl Jų žiauraus žaidimo, kana
diečių prestižas krito. Nežiūrint to, 
galutinas smūgis kanadiečių populia- 
rumuibuvo suduotas po vieno įvykio. 
Štai jis: Švedų „Dagens Nyheter“ 
sporto reporteris Goran po rungtynių 
Kanada-Cekoslovakija (čekai jas lai
mėjo) atėjo su Kanados reprezentan
tais padaryti savo laikraščiui pasi
kalbėjimą į kambarį, kuriame kana
diečiai po minimų rungtynių rengėsi. 
Nespėjus reporteriui ištarti keletą sa
kinių, staiga prie jo prišokęs vienas 
žaidikas taip smarkiai kirto laikraš
tininkui kumščiu į veidą, kad pasta
rasis su durimis išlėkė lauk ... Bet 
kokie komentarai čia nereikalingi, o 
tenka laukti šio įvykio pasekmių Šve
dijos ir Kanados sportiniuose santy
kiuose. Aišku, „narsus“ vyrukas turės 
atsisakyti reprezentanto vardo ir iš 
vis jam su užsieniu, atrodo, bus 
baigta.

„GERIAUSI IŠ GERIAUSIŲ“
Amerikiečių dailiojo čiuožimo eks

pertas Hulfe, paklaustas. apie vokie
čių dailiojo čiuožimo meisterius ir 
jiems perspektyvas buvusiose pasau
lio pirmenybėse Paryžiuje atsakė, 
kad Ria Baran ir Paul Falk (porinio, 
čiuožimo Vokietijos meisteriai) yra 
puikiausi pasaulyje (!). Horst Faber'is 
(vyrų vieneto meisteris) eitų po ame
rikiečio Dick Buttono, o Helga Du- 
dzinski (šių metų Vokietijos meiste- 
rė) galėtų užimti trečią vietą ... Ne
žinia, kas minimą ekspertą bus taip 
palankiai nuteikęs, tačiau mums taip 
pat teko matyti šiuos Vokietijos mei
sterius, bet... nuomonės daug ski
riasi.

TEN HOF’AS IR TOLIAU... 
TRENIRUOJASI

Prieš keletą mėnesių į Ameriką 
išvyko Vokietijos bokso sunkiasvoris
— Hein ten Hoff, norėdamas pavaikš
čioti Schmelingo keliais. Kaip jam 
ten seksis — pamatysime. Iki šiol- 
žinome, kad atvykusį į New Yorką 
vokiečių žvaigždę amerikiečių laik
raščiai išvadino esesininku, naciu ir
... ku-klux-klano nariu (!), kuris esą 
atvažiavęs iščiulpti iš amerikiečių 
sunkiai uždirbamą dolerį. Po tokio 
„malonaus“ priėmimo vokiečių spau
dos entuziazmas ir žvilgsniai į pa
saulio meisterio kelią smarkiai ap
temo. Dar daugiau, rašoma, kad ten 
Hof’ui gali prisieiti grįžti į Vokietiją 
be rungtynių. Iki šiol su juo nei vie
nas boksininkas nepasirašęs jokios 
sutarties rungtynėms. Aišku ten Hof’ 
as griebsis paskutinės priemonės — 
streiko — nesitreniruoti (!) Šiuo me
tu jis intensyviai treniruojasi būsi
moms kovoms, turėdamas treningui 
partneriais negrus. Taigi, Amerikoje >' 
yra visokio pobūdžio streikų...

Spaudai paruošė R.V.

I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
ĮSTAIGA. AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:

Bujokienė Kazimiera, gim. 1917. 
11. 4. Panevėžyje; Drobavičius Jo
nas, gim. 1910 m. sausio mėn. Lie
tuvoje; Drobavičius Alfonsas; Dro
bavičius Agnė; Dundienė Marija, 
gim. 1917. 4. 17; Edelenis Elena, gim. 
1909 Rygoje; Einigytė Bronė, 25 metų 
amžiaus, gyveno Šiauliuose; Endzelis 
Albert, gim. 1932. 11. 29 d. .Šilutėje; 
Endzelis Irenė, gim. 1938. 9. 28. Ši
lutėje.

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI
Paskubėkite įsigyti praeitų metų 

gale išleistą vertingiausią knygą — 
J. Grigolalčio atsiminimus iš Kazeto 
„Nacių Pragare“, kurių maža atsar
ga dar yra likusi.

Platintojai prašomi už šios kny
gos išplatintus egzempliorius kuo ska
biausiai atsiskaityti.

MUSŲ KELIAS
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Norintiems pasirengti emigracijai svarbu

Ką JAV veikia tauiosakininikas
Prof. Dr. Balys

Mes patys dažnai savo mokslo vy- I 
rus mažiau mokame vertinti, negu 
juos įvertina svetimieji. Šie žodžiai 
tinka ir šiuo atveju, kada atsimena
me Prof. J. Balį, nesenai iš Vokieti
jos, Freiburgo, iškeliavusį į JAV. Ir 
jis tai vienur tai kitur dairės emi
gruoti ir ieškojo pagalbos pas savuo
sius. Bet štai, apie buvimą tremtyje 
sužinojo svetimieji, šiuo atveju In
diana Universiteto šios šakos specia
listai, ir prof. J. Balys gavo paken
čiamas sąlygas šioje srityje dirbti 
Keli mėnesiai praėjo, kaip jis ten 
Įsikūrė ir sąžiningai tarnauja moks
lui ir lietuviškajam reikalui.

Iš Prof. J. Balio rašinio Dirvoje, 
Nr. 6. „Tautosaka arba folkloras 
Amerikoje“ sužinome apie jo pasku
tinius darbus. Jis rašo: „Tautosaka, 
kaip kalba ir liaudies menas, yra di
delė vertybė ir svarbus ginklas ko
voje dėl mūsų tautos politinės ir kul
tūrinės egzistencijos. Ji tiek įdomi ir 
svarbi moksliniu atžvilgiu, kad jai 
visur keliai atidari. Parašyk rimtą
straipsnį kuriuo mūsų tautosakos 
klausimu, jį atspausdins rimčiausi 
žurnalai Vokietijoje, Švedijoje, Švei
carijoje, Amerikoje. Štai žinoma žo
dynų leidykla Funk and Wagnalls 
Co., New Yorke, sumanė išleisti „Dic
tionary of Folklore, Mythology and 
Legend“. Paprašė manęs parašyti 
straipsnius apie lietuvių ir kitų pa- 
baltiečių tautosaką, dainas, mitologi
ją, legendas. Puiki proga priminti 
pasauliui, kad štai dar yra tokios tau
tos ir žiūrėkite kokių įdomių dei
mančiukų jos turi. Prakaitavau porą 
mėnesių iki vidurnakčio, knisausi po 
žodynus, ieškodamas žodžių retiems 
Išsireiškimams, parašiau tris kart 
daugiau, negu buvau prašytas ir ne
kartą galvojau — išbraukys viską, 
paliks po kokias penkias eilutes ir vi
sas triūsas nueis niekais. Nusiun
čiau ir netrukus sulaukiau atsakymą 
— excellent. Parašo man, kad nei 
viena eilutė nebus išbraukta ir kar
tu prideda honoraro čekį... Ameri
konai folklorininkai man sako — 
„Išversk lietuvišką tautosaką angliš
kai, viską atspausdinsim“. Lengva 
pasakyti — išversk, bet tautosaka tai 
ne novelių rinkinys. Viso būtų ko
kios penkios ar šešios storos knygos.

Toliau autorius samprotauja, kad 
reikia angliškai skelbti, bet reikia ir 
lietuviškai visą tautosaką, kurią pro
fesoriui pasisekė išgelbėti, paskelbti, 
kad ji negulėtų geležinėje spintoje. 
O kaip profesoriui pasisekė tauto
saką išgelbėti, paklausykite. Jis ra
šo: „Galiu prisipažinti, kad išgabe
nau tik vieną čemodaną rankraščių. 
Tai per eilę metų iš tūkstančių tarpo

DP spaudos konferei
DP spaudos Konferencija, įvykusi 

š. m. kovo 9 dieną Bad Kissengine, 
praėjo emigracijos ir likvidacijos 
nuotaikoje.

Suaktyvėjusi emigracija verčia 
IRO spaustis, mažinti etatus, patal
pas. Pirmoje eilėje numatoma panai
kinti I arėa.

Iš viso bus naikinamos arejos, bet 
ne paskiri lageriai, ir bus einama nuo 
šiaurinių arėjų.

Iki š/m. birželio mėnesio pirmoje 
arejoje liks tik Buzbach’o pereina
moji stovykla ir Hanau dirbančiųjų 
lageris.

Privačiai gyvenantiesiems, kurių 
priskaitoma iki 15.000 bus paliktos 
tam tikros būtinos įstaigos, kaip tei
sių patarėjus, emigracijos valdinin
kus ir t. t.

Buvo prašoma, kad keliant arėjas, 
lageriai būtų grupuojami tautybė
mis, tačiau sakoma, kad tai dėl nuo
latinio judėjimo jau nebėra įmano
ma.

Motyvas, kad tautybėmis susigru
pavus, lengviau tvarkomi švietimo 
reikalai, buvo atsakyta, kad nuo 1950 
metų sausio 1 dienos bus kas mėnuo 
gabename net iki 20.000 DP tai bent 
koks švietimo reikalų tvarkymas 
šiaip ar taip jau bus neaktualus.

Buvo užklausta, kodėl Amerikos 
laikraščių teigimu IRO nesilaiko 4O’/o 
kontingento, kuris yra taikomas pa- 

atrinkta pirmaeilės vertės medžiaga. 
Visur ją tampiau kartu su savim — 
per visus, dažnai beviltiškai atrodan
čius bėgimus, evokavimus, bombar
davimus ir nesuskaitomus lėktuvų 
aliarmus. Nekartą vidurnaktį lėktu
vams ūžiant ir sirenoms kaukiant 
čiupdavau į vieną ranką „boksą“ su 
tautosakos rankraščiais, į kitą savo 
miegančią dukrelę — ir į slėptuvę. 
Nekartą byrėjo langai, degė namas, 
bet pasisekė gyviems išlikti ir tauto
saką išsaugoti. Dabar ją sukroviau 
saugiame krašte į geležinę spintą, 
kur amerikonai laiko dolerius, bonus 
ir brangenybes. Man tai didžiausias 
turtas, ne tiek mano, kiek visos ne
gailestingai naikinamos lietuvių tau
tos, kaip ryškiausias jos gyvastingu
mo ir tautinės kult, pasireiškimas“.

Emigracija į JAV gyvėja
PRANEŠIMAS IS PASIKALBĖJIMO SU BALFO ĮGALIOTINIU J. VALAIČIU

(Atkelta iš 2 pusi.) 
keli šimtai. Bet buvo ir tokių atsiti
kimų. Du broliaj kartu gavo iš vieno 
brolio sutartis. Vienas iš jų jau se
nai su doleriais draugauja, o kitas 
Vokietijoj pluteles graužia ir siūlo 
galo nesuranda.

— Laivai vyksta į 3 uostus, New 
York, Boston ir New Orleans (Loui- 
siano valstija).

— Ką vežtis ir ko ne?
— Skudurų ir nereikalingų fran

tų neslvežkite. Pasiimkite tik gerus 
drabužius. Visą kitą per LRK pali
kime pasiliekantiems. JAV brangūs 
Įvairūs odos išdirbiniai (3—4 kartus 
brangesni, negu Vokietijoj). O tarp 
kita ko kelionėje geriausias draugas 
yra doleris. Kam svetima valiuta 
buvo užblokuota, išvažiuojant grąži
nama.

— Jei dokumentai kur nors įsipai
nioja, tai reikia pradėti nuo ten, kur 
emigracinė byla buvo pradėta.

— Dėl darbo paklausos mažėjimo 
JAV — tuščias burbulas. Ir karo 
metu ten buvo 2 mil. bedarbių. Yra 
labai daug bedarbių profesionalų, o 
jų kalbėtojai — agitatoriai sako, kad 
jei eisi dirbti, tai atimsi darbą iš 
kito ir jį padarysi nelaimingu, o pats 
eidamas dirbti irgi tapsi nelaimingu.

Įmonės samdosi tiek darbininkų, 
kiek turi darbo. Darbui sumažėjus 
— darbininkai atleidžiami. Bet už 
tai pasitaiko, kad kita įmonė gavo 
didesnį užsakymą ir jai reikia dau
giau darbininkų. Žodžiu, reikia būti 
apsukriam ir darbo niekados netrūks. 
JAV paskutiniuoju metu maistas ir 
drabužiai atpigo */».

icija Bad Kissingene
baltiečiams emigruoti. Į tai atsakyta, 
kad iki šiol tikrai nebuvo tos propor
cijos laikytųsi, nes nėra įmanoma į 
■kiekvieną laivą talpinti laikantis bent 
kokios proporcijos, bet buvo užtik
rinta, kad pabaigoje toji proporcija 
bus vistiek išlaikyta. Šiuo metu bent 
kokios proporcijos nesilaikoma ir do
kumentai tvarkomi eilės tvarka.

Dėl nevardinių garantijų. Šiuo 
metu nevardinės garantijos čia Eu
ropoje tampa per įvairias organiza
cijas vardinėmis, tačiau ateityje ne
vardinės garantijos bus profesinės, 
pav. šaltkalviams, staliams, ūkinin
kams ir t. t.

Buvo skundžiamasi, dėl paakty- 
vėjusios propagandos DP atžvilgiu iš 
vokiečių pusės.

Kovai su vokiečių propaganda yra 
numatoma per eilė Vokietijos ra
dio rengti valandėles apie DP.

Patikinta, kad vokiečių priekai
štai, jog j Bavariją nuolat atkeliami 
nauji DP, nėra pagrįsti, DP skaičius 
lieka tas pats, nes vietoje išvyku- 
siųjų atvyksta nauji.

Sekančios savaitės bėgyje numa
toma vokiečių žurnalistams leisti 
aplankyti eilę DP stovyklų.

Nors gyvename tikrai mums rim
tą laikotarpį, tačiau konferencija bu
vo trumpa ir* atsakymai J pateiktus 
klausimus retą paklausėją patenkino.

Aišku, kad tuos visus darbus pa
skelbus, reikia rūpestingos talkos. 
Tie darbai, pagarsinti anglų kalba, 
mums padėtų vesti kųyą, o paskelbti 
lietuviškai, ne vieną nuo lietuvybės 
tolstantį gražintų namo. Bet ne- 
užmirškim, kad dar nežinia, kada 
mūsų keliai prasidės atgal į prarastą 
žemę. Gal ir mūsų jaunajai kartai 
prisireiks tos dvasinės tautinės stip
rybės, kad baigtų kovą, kurią mes 
pradėjome. B. G.

GRAŽI PRADŽIA
Paskelbus Lietuvos Gelbėjimo š. 

m. vajų vienas pirmųjų atsiliepė, 
kaip praneša ALT sekretoriatas, A. J. 
Mickus, Houghton, Michigano valst., 
kuris paaukojo 100 dolerių, (aim)

— Luzijanos nebijokime. Jei tik 
veža — važiuokime.

— Dėl socialinio draudimo nesi- 
sielvartaukite. Jis yra ir labai geras.

— JAV piliečiu gali tapti po 5 
metų. Bet kandidatu į piliečius — 
nuo tos dienos, kaip išlipi Į krantą 
ir pareiškęs norą tuoj gauni „pirmas 
popieras“.

Kas J. Valaitį norite aplankyti, 
prašau dabar užsukti į Frankfurtą/ 
M. Holbeinstr. 48, Room 43, IRO Area 
Nr. Hgs. To paskelbti jis neprašė. 
Tai mano priedas. Bet prie priedo 
dar priedelis: vykime tik turėdami 
labai svarbius reikalus. Mes nepa
vydime su juo pasimatyti ir pasikal
bėti, bet be reikalo nesunkinkime ir

Slibinas nutvertas už uodegos
Nors jau savaitės praėjo nuo tik

rojo pasipriešinimo Kinijos komuniz
mui, tačiau maža kas įvyko tame 
krašte. Raudonieji pasistūmė tai vie
nur tai kitur keletą kilometrų, bet 
vis dar neperžengė Yangtse upės pa
keliui į pietus. Nankingas ir Šan
chajus beveik neginami ir vis neuž
kabinami. Atrodo, jog raudonieji nė
ra linkę spausti savo kariuomenę 
pirmyn ar net reikalauti, kad nacio
nalistinė pasilikusi kariuomenė pasi
duotų. Jie skatina taikos misiją, siū
lydami absurdiškas sąlygas ir, ben
drai, veikia taip, tartum jie nenorėtų 
būti nugalėtojais.

Visa tai atrodo turėtų nustebinti 
tuos, kurie rūpestingai nesekė įvy
kių Kinijoje, bet tai, kas įvyksta, yra 
gero priežastis to, kas įvyko. Komu
nistų nenoras veikti kaip laimėto
jams išplaukia iš to, kad jie dar nėra 
pasiruošę savo oponentų sugniužimui. 
Kada jų triumfo valanda ateis, jie 
dar nebus pasiruošę visos Kinijos 
valdyti ir, ištikrųjų jų yra patirta, 
kad jie nėra tikrai apsirūpinę val
dyti tas sritis, kurias jau užėmė prieš 
kelis mėnesius. Tpse srityse, kur jie 
užėmę rezistencijai žlugus, jie sutin
ka sunkumų, nes trūksta vyriausy
bėje patyrusių komunistų pareigūnų. 
O tam yra ir priežasčių — daugelis 
nepasitiki komunizmu, vyksta korup
cija ir nepajėgumas, kuris Kinijoje 
yra nuolatinis reiškinys dėl iškilusių 
didelių problemų, kurios turi būti 
nugalėtos, ir Maskvos patvirtintos 
doktrinos negali būti Kinijoj įgyven
dintos.

Kada raudonieji yra smarkiai 
spaudžiami užimti sritis valdyti, jie 
nedrįsta užimti skubiai didelių naujų 
sričių. Šiuo metu atrodo negalima 
pasakyti, kiek laiko praeis, kol ko
munistai vėl bus pasiruošę ekspan
sijai. Kai kurie mano, kad jie niekad 
nedarys bendros taikos, bet pasiūlys 
regionalius susitarimus ir tuo būdu 
išvengs greitos administracinės naš
tos. Žinoma, yra galima, kad net 
patys raudonieji nesutinka to grei- 

• Kanados min. pirmininkas pa
reiškė, kad Kanados vyriausybė stu
dijuojanti pasiūlytas priemones ko
munistų veiklai Kanadoje sulaikyti. 
(AP)

Pastebėta, kad dalis tremtinių ne
žino kai kurių potvarkių, o dalis, 
norėdamas gauti DP statusą, neapsi
rūpina reikiamais dokumentais.

Autoritetingose įstaigose mums 
teko patrti, kad norintieji gauti IRO 
globą arba statusą turi išpildyti Con
trol Center statomus reikalavimus.

1. Buvę savisaugos batalijonų ka
riai, Lietuvos vietinės rinktinės vy
rai ir policijos tarnautojai gali gauti 
IRO globą arba statusą imigracijos 
reikalams, jei jie buvo mobilizuoti
po 1943 m. sausio m. 1 d. arba įjungti 
prieš norą į vokiečių Wehrmachtą 
arba jos dalinius. Praktikoje reika
laujama, kad jie galėtų įrodyti kada 
jie mobilizuoti arba pagauti ir kada 
jie paleisti iš belaisvės (labai svarbu 
turėti iš belaisvės atleidimo doku
mentus).

2. Buvę jėga vokiečių išvežti į 
Norvegiją, turi pristatyti Lietuvos 
garbės konsulo Norvegijoje pažymė
jimą, kad buvo prievarta atvežti dar
bams.

3. Grįžtantieji iš Belgijos, Pran
cūzijos, Holandijos arba Anglijos at
gauna seną statusą, jei yra išpildę 
sutartį, arba grįžta dėl ligos ir turi 
geras atestatcijas. Susirgusieji auto
matiškai skiriami į stovyklas, jei 
prieš tai yra buvę stovyklose. Iš- 

taip sunkias ir atsakingas jo pareigas.
Muenchene, Rauchstr. Balfo įga

liotinio įstaiga taip pat pasilieka. Tad 
pasirinkime kur kam arčiau.

Vidurnaktyje atsisveikiname su p. 
J. Valaičiu ir atsiprašę už sutrukdy
mą palinkime laimingos tolimesnės 
kelionės į Muencheną.

Pasilikę dar ilgai kalbamės apie 
emigraciją ir Valaitį, be kita ko la
bai geras informacijas turintį apie 
JAV gyvenimą. Kokį klausimą be- 
duotum, į visus jis tau išsamiausiai 
atsakys. Apie tai būtų galima daug 
ir plačiai rašyti-ir mūsų daugeliui 
skaitytojų, numanu, būtų įdomu, bet 
deja, reikia skubėti, nes Mūsų Kelio 
rotacinė laukia taško. Vyt. K. Butvilą

tumo laipsnio, kuriuo jie pasiimtų 
naują atsakomybę.

Pirmieji reiškiniai iš dabartinės 
padėties rodo, jog komunistai beveik 
susiduria su tais sunkumais, su ku
riais nacionalistai yra susįdūrę ir ga
limas daiktas, jog jie toliau pateks 
dar į didesnius sunkumus. Milžiniš
kas gyventojų skaičius ir dideli Ki
nijos plotai jau dabar sudaro rau
doniesiems sunkias problemas, ne
kalbant apie tai, kai jie mėgins va
dovauti visai Kinijai, svetimoms Ki
nijos kultūrai idėjoms. Komunistai 
iš tikrųjų turi nučiupę senam ir at
kakliam slibinui už uodegos. Kai jis 
yra mokamas naujų šposų, tai jis 
galimas dalykas gali parodyti daug 
skurdo kiekvienam tam, kuris mė
gintų priversti jį išmokti tų triukų, 
kurių jis nė nenori. (NYHT/m)

Sovietu satelitu įstaigos užsienyje - šnypu lizdai
LORDAS VANSITTARTAS NUTRAUKIA KAUKĘ NUO SOVIETŲ 

DARBŲ
Niekad taip atvirai britai ir pasau

lis negirdėjo tokio teisingo žodžio 
iš britų, kaip dabar lordas Vansittar- 
tas išdėjo. Jis įspėjo britų vyriausy
bę kalbėdamas aukštuosiuose rūmuo
se. Šiandien Rusija, sako jis, yra 
įsteigus didelį šnipinėjimo tinklą vi
soje vakarų Europoje, įskaitant ir 
Britaniją. Sovietų Sąjunga, skundė
si lordas, panaudojanti ūž geležinės 
uždangos kraštų „diplomatinius kana
lus“ ne tik šnipinėjimo tikslams, bet 
taip pat ir tolimesniam komunizmo 
V. Europoje propagavimui.

Vansittartas priminė britų tautai, 
kad ji suprastų diplomatinės infiltra
cijos laipsnį. Britanija siunčianti 
draugiškus ir garbingus žmones už 
geležinės uždangos kraštams repre
zentuoti, o iš ten totalitariniai kraštai 
atgabena keistus ir priešiškus agen
tus. Prorusiški kraštai išugdę Brita
nijoje šnipus. Kai kurie, ypatingai 
tremtiniai, iš baimėš nedrįsta išeiti 
į dienos šviesą, sako lordas. „Kol 
taika yra pavojuje, aš nenorėčiau, 
kad mes būtume tokioje padėtyje, 
kur mūsų saugumo tarnyba galėtų 
būti paskandinta sudėtingos konspi
racijos“, nurodė lordas, buvęs diplo-

varytieji iš tų kraštų už nusikalti
mus, girtuokliavimą ir pan., skiria
mi j vokiečių ūkj.

4. Tarnaujantieji darbo arba sar
gybų kuopuose, turi pasirūpinti rei
kiamais pažymėjimais, ką veikė na
cių viešpatavimo laikais (darbo pa
žymėjimu, kalinio, jei sėdėjo kalėji
me, ligos, jei dėl ligos nedirbo ir t.t.). 
Tie, kurie DP statusą gavo, bet buvo 
įspėti tokius pažymėjimus pasirū
pinti, privalo tai padaryti, kad ne- 
susitrukdytų jų emigracija. Tą patį
turi atlikti tie vyrai, kurie dar DP 
statuso neturi ir nori jį gauti.

5. Įspėjama saugoti dokumentus. 
Naujų dokumentų išgavimas surištas 
su išlaidomis, o dokumentus išduo
dančios įstaigos neturi lėšų kai ku
rias išlaidas padengti.

Bendrai iš norinčioje apsirūpinti 
DP statusu reikalaujama įrodyti, ką 
jis veikė Vokietijoje nuo atvykimo 
dienos iki kapituliacijos; jis turi įro
dyti, kodėl jis bėgo iš Lietuvos ir 
kodėl jis nenori grįžti į tėvynę. Šiuo 
atveju nepakanka pasakyti, kad jo 
tėvynė yra bolševikų okupuota, bet 
nurodyti asmeninę priežastį, už ką 
jį bolševikai persekiojo ir persekiotų 
(Ar jis-veikęs prieš bolševikus, ar jo 
šeimos nariai, ar yra giminių depor
tuotų, jo socialinė padėtis ir t.t.

Taigi patariama visiems, norin
tiems pasinaudoti IRO globa, iš ank
sto pasirūpinti reikiamais dokumen
tais.

Patarimų tuo reikalu galima gauti 
stovyklose pas teisių patarėjus ne
mokamai ir ten sudaryti reikalingus 
dokumentus. LTB 

Sprausminiai
JAV bombonešiai

NAUJAS ISTORINIS KARO 
AVIACIJOS LAPAS

Iš netolimos karo praeities prisi
mename, kad JAV vidutinio sunku
mo bombonešiai buvo 2-motoriai. Jie 
į valandą lėkdavo ne daugiau kaip 
300 mylių ir bendras svoris su kro
viniu tesiekdavo tik 35.000 svarus; 
pakeldavo kelias bombų tonas.

Dabar Amerika atverčia naują
karo aviacijoje lapą. Ji palaipsniui 
pakeičia tuos lėktuvus jau spraus- 
miniais — B 45, kurie turi 4 motorus 
ir į valandą lekia beveik 500 mylių. 
Aptarnauja 4 žmonės, kai anksčiau 
reikėjo 5 asmenų įgulos. Šie bom
bonešiai taip pat vadinami vidutinio 
sunkumo. Jie pakelia bruto svorį 
82.000 sv. ir neša 10 tonų bombų. Jų 
kovos radijusas kol kas dar nėra di
delis, tesiekia tik 800 mylių, siekia
mą tą trūkumą pagerinti. (NYHT)

• Generolas Marshallis pareiškė, 
kad Europos atstatymo programa pa
dariusi per 5 mėnesius daugiau negu 
tai buvę padaryta per 500 metų. (AP)
• Kanada paseksianti Ameriką b 
Britaniją paskirdama daugiau lėšų 
krašto gynybai. Siems metams nu
matyta 500.000.000 dolerių.
• Austrijoje JAV savo dalinius pa
vertė taktiniais vienetais po to, kai 
apsilankė JAV gynybos įrengimų va
das gen. maj. Kendall.

matinis patarėjas prie užsienių rei
kalų ministerijos.

Vyriausybės kalbėtojas lordas 
Henderson, parlamentinis užsienių 
reikalų ministerijos pasekretorius pa
reiškė rūmams, jog jis sutinkąs su 
tuo, kas buvo Vansittarto pasakyta. 
„Sunkumų šaknys glūdi Sovietų Są
jungos skirtingoje diplomatijos kon
cepcijoje, sako jis, ir ji savo koncep
ciją primetė savo satelitams. Sovietų 
Sąjunga diplomatiją naudoja komu
nizmui plėsti visuose kraštuose ir tai 
naudoja kaip ginklą šaltajame kare, 
kurį ji vykdo. Satelitai turi būti 
paklusnūs sekėjai“. Jis užtikrino, kad 
rusų vyriausybės ir rusų draugiškų 
kraštų misijos esančios Britanijos vy
riausybės kontrolėje.

Lordas Vansittartas smulkiai iš
vardijo Sovietų satelitinių kraštų mi
siją ir tų kraštų draugiškumo orga
nizacijų paskirus asmenis, kurie yra 
NKVD agentai, su svetimomis pavar
dėmis ir žinomais tikslais.

Apskritai imant, šis lordo viešas 
pareiškimas rodo, kad britams pra
dėjo minti ant nuospaudos.

(NYHT/m).
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